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Végéhez közeledik az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési

 

Alap „Magyarország–Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013” finanszírozásával,

 
a Puskás Tivadar Közalapítvány közreműködésével megvalósuló

 
„A magyar–szlovák KKV-k együttműködésének támogatása” elnevezésű projekt.

2009–2010-ben teljesülő projekt célja a kis-

 

és középvállalkozások versenyképességének megerősítése a magyar–szlovák határmenti 
területen, a számukra nyújtott szolgáltatások hatékonyabbá tétele és aktív határon átnyúló együttműködésének elősegítése. A konzorcium 
tanácsadási szolgáltatásokat fejlesztett ki, intelligens internetes kommunikációs platformot működtet, valamint a gazdasági 
együttműködést segítő kiadványokat jelentetett meg „Vállalkozás indítása Szlovákiában, ill. Magyarországon” címmel. A két füzetes, 
három nyelven elérhető kiadvány az adott országban jellemző jogi, gazdasági környezetet mutatja be. A know-how-ok, tapasztalatok és jó 
gyakorlatok átvitele érdekében rendezvényeket szervez:
-Cégmissziókat infokommunikáció, elektronika, faipar, gépipar, műanyagipar, építőipar szakterületeken,
-üzletember találkozókat Budapest, Miskolc, Eger, Kassa, Zólyom, Korpona, városaiban,
-konferenciákat az érintett szervezetek, célcsoportok: KKV-k, tanácsadók, minisztériumok, közhivatalok, egyetemek, kutatóintézetek 
részvételével,
-„Train the trainers” tanácsadói képzéseket a kétoldalú együttműködéseket segítő tanácsadók, szakemberek számára.
Közeljövőben várható rendezvényeink:
-3. Nemzetközi Konferencia: 2010. szeptember 14., Eger
-Építőipari üzletember-találkozó és cégmisszió: 2010. október 13., Eger.
További információk, letölthető publikációk, hírek a projekt honlapján találhatók: http://www.sme-husk.eu/; ill. a programról: 
www.husk-cbc.eu.
A

 

Puskás Tivadar Közalapítvány

 

elérhetőségei: +36-1-301-2030; eu@neti.hu; www.neti.hu

Partnerek:

A dokumentum tartalma nem tekinthető az Európai Unió hivatalos állásfoglalásának.
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szolgáltatások
Az MSZT az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) teljes jogú tagja, ezért az általa tanúsított cégek az MSZT tanúsítványával együtt a világ több, 

mint 60 országában elismert IQNet-tanúsítványt is megkapják. Az MSZT-t az irányítási rendszerek tanúsítása területén a NAT (Nemzeti 
Akkreditáló Testület), a SWEDAC (Svéd Akkreditáló Testület) és a SNAS (Szlovák Nemzeti Akkreditáló Testület) akkreditálta.
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•
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Ellátási

 

Standardok

 

(MEES)

 

szerint
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tanúsítás;
•

 

Információbiztonsági-irányítási

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

az

 

MSZ ISO/IEC 27001-es szabvány

 

szerint;
•

 

Informatikai szolgáltatásirányítási rendszerek tanúsítása az MSZ ISO/IEC 20000-1 szerint; 
• Fordítási szolgáltatások MSZ EN 15038 szerinti tanúsítása; 

• Környezetvédelmi adatok hitelesítése;
•

 

Integrált

 

rendszerek

 

tanúsítása

 

(minőség-, környezetközpontú, munkahelyi
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és

 

biztonság, élelmiszer-biztonsági, 
információbiztonsági

 

stb. irányítási
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Terméktanúsítás
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tanúsítása;
•
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dokumentumok
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terméktanúsítás;
•

 

Játszótéri

 

eszközök

 

megfelelőségének

 

tanúsítása, ellenőrzése;

TANÚSÍTÁSI

 

TITKÁRSÁG Tel.: 456-6928 Fax: 456-6940

 

e-mail: cert@mszt.hu

 

www.mszt.hu

TANÚSÍTÓ
NAT-4-044/2006
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Dr. Balogh Albert

ISO 9004:2009 – Managing the Sustained (Long 
Lasting) Success - Dr. Balogh, Albert  
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Tisztelt Olvasó! 
Szokatlan és ritka, hogy lapunk egy szerzőtől két szakmai cikket is közöl ugyanabban a számában. Ennek az az oka, 
hogy a két cikk tartalma szorosan összefügg: az első a minőségirányítás kialakulásának történelmi fejlődését tekinti át 
abból az alkalomból, hogy megjelent az ISO 9004:2000 szabvány /Managing the sustained success of an organization – 
Quality management approach (tervezett magyar címe: A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása – Minő-
ségirányítási megközelítés, várható jelzete MSZ ISO 9004:2010). Ez utóbbit pedig a második cikk ismerteti. 
A két cikk egymást követő közlésével szeretnénk olvasóink számára kiemelni, hogy az új szabvány szerves fejlődés kö-
vetkezménye, amely a minőségirányítás eddigi folyamatába illeszkedik, amit a szerző úgy jellemez, hogy a minőségügy 
történeti fejlődése együtt járt a vezetés felelősségének és a megelőző tevékenységek területének növekedésé-
vel. 

Főszerkesztő

7/71 oldal

11..  áábbrraa 
 

AA  mmiinnőőssééggsszzaabbáállyyoozzáássttóóll  aa  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ((ttaarrttóóss))  ssiikkeerriigg  
DDrr..  BBaalloogghh  AAllbbeerrtt  

  
Az ISO 9004:2009 (1) megjelenése késztetett arra, hogy 
áttekintsem az elmúlt százkilenc év minőségügyi fejlődés 
történetét. Az 11..  áábbrraa (Dimitrijevic, B.) (2) 1900-tól követi 
az átalakulás menetét 2009-ig. Négy szakasz figyelhető 
meg: 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 08-09. szám 2010. augusztus-szeptember

1900-1950; 
1950-1980; 
1980-1990; 
1990-2009.  

  
11..  áábbrraa QQCC==QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll  ==  MMiinnőőssééggeelllleennőőrrzzééss;;  SSPPCC==  
SSttaattiissttiiccaall  PPrroocceessss  CCoonnttrrooll  ==  SSttaattiisszzttiikkaaii  FFoollyyaammaattsszzaa--
bbáállyyoozzááss..  TTQQCC==  TToottaall  QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll==TTeelljjeess--kköörrűű  MMiinnőő--
ssééggsszzaabbáállyyoozzááss;;  QQAA==  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  ==  MMiinnőőssééggbbiizz--
ttoossííttááss,,  TTQQMM==TTeelljjeess--kköörrűű  MMiinnőőssééggiirráánnyyííttááss  IIMMSS==  IInntteegg--
rraatteedd  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm==  IInntteeggrráálltt  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerr 



8/71 oldal

Ezt a négy szakaszt jellemzem röviden, kiemelve az 
utolsó fázis jelentőségét. 
1. 1900-1950 

Ebben a szakaszban még a gyártási minőségellenőrzés 
(ez volt a quality control jelentése ebben az időben) volt 
jellemző és főleg a tömeggyártásban alkalmazták a 
késztermékek minőségszintjének ellenőrzésére. Az 
1930-as évek során dolgozta ki Shewhart a szabályozó-
kártyák elméletét, amelyet a gyakorlatban a statisztikai 
folyamatszabályozásra (SPC-re) alkalmaztak. Erre a fá-
zisra a termékközpontú szemlélet volt jellemző. 
2. 1950-1980 

Ez az időszakasz már rátért a termék megfelelőségen 
túlmenően a termékek előállításához szükséges gyártási 
folyamatok szabályozására és arra törekedett, hogy 
ezeknek a folyamatoknak megfelelőségét is szabályozza 
a megfigyelt hibák visszacsatolásával és helyesbítésé-
vel. Ez átfogó értelemben jelent meg Japánban, ahol 
Deming tevékeny közreműködésével és irányításával a 
teljes körű minőségszabályozást alakították ki. Ezt az 
egész vállalatra kiterjedő minőségszabályozást 
(Company Wide Quality Control) ezt követően Feigen-
baum (3) foglalta össze több kiadást megélt könyvében. 
Erre az időszakra a termékek időbeli, megbízhatósági 
vizsgálatának elvégzése is jellemző volt. Ezt a gyártási 
szemléletet tükrözi a 22..  áábbrraa folyamatmodellje. 

 
22..  áábbrraa  FFoollyyaammaattmmooddeellll  --  11995500 

3. 1980-1990 
Ezt az időszakaszt az jellemzi, hogy az energiaellátó 
rendszerekre, atomerőművekre, vegyipari gyárakra, re-
pülőgép- és gépjárműiparra kidolgozott hiba nélkül mű-
ködő rendszereket dolgoztak ki, amelyek biztosítják a 
termékek és folyamatok megfelelőségét is. Ezt általában 
minőségbiztosítási rendszernek nevezték el. A többi 
iparág is követni akarta ezeknek az ágazatoknak a gya-
korlatát, ezért sorra dolgoztak ki olyan rendszereket, 
amelyekben a termékek és folyamatok megfelelőségét 
azzal akarták biztosítani, hogy követelményeket nem-
csak a szoros értelemben vett gyártással kapcsolatos te-
vékenységekre, hanem más, azokat elősegítő feltéte-
lekre is kiterjesztették. Ennek megfelelően előírták a ter-
vezésre és fejlesztésre, a gyártásra, telepítésre és a 
felhasználást elősegítő ügyfélszolgálati tevékenységre 
vonatkozó követelményeket egyaránt. Ezt minőségbizto-
sítási rendszernek nevezték el. Az ISO 9001:1987 szab-
vány ezeket a követelményeket foglalta össze, sőt ké-
sőbbi átdolgozott kiadása (ISO 9001: 1994) is ezeket az 
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elveket tükrözte. Ez azonban nem volt szerencsés, mivel 
az ISO 8402:1994 terminológia- szabvány a „quality 
assurance” szakkifejezést más értelemben használta (bi-
zalomkeltés az iránt, hogy a követelmények teljesülnek) 
és az angol „assurance” szó sem fedi a kifejezés valódi 
jelentését. Ezért már az ISO 9001:1994 már a minőség-
irányítást/minőségmenedzsmentet és a minőségbiztosí-
tást együtt szerepeltette címében, ezzel egy lépést tett a 
fejlődés negyedik szakasza felé. 
4. 1990-2009 

Az utolsó, közel húsz év története három szakaszra 
osztható. 
4.1. TQM vezetési filozófia 

A teljes körű minőségmenedzsment/minőségirányítás ve-
zetési filozófiáját a következőképpen fogalmazhatjuk 
meg: 
„A szervezet olyan irányítási koncepciója, 
- amelynek középpontjában a minőség áll, 
- amely összes tagjának részvételén alapszik, 
- amely azt szolgálja, hogy hosszú távon sikerrel 

nyerje el a vevő elégedettségét és hasznára legyen 
a szervezet összes tagjának és a társadalomnak.” 

Ebből a meghatározásból is kitűnik, hogy a vevőt helyezi 
ez a modell középpontba (külső és belső vevőt egy-
aránt). Azonban a vevők fogalmát tágabb értelemben 
használva az összes érdekelt fél igényeinek kiegyensú-
lyozott kielégítésére is szolgál, azaz a szervezet által el-
ért sikerek eredményeiben együttesen osztoznak a ve-
vőkön túlmenően a tulajdonosok, a részvényesek, az al-
kalmazottak, a beszállítók, az üzleti partnerek és a tár-

sadalom egyaránt. A cél ezeknek az igényeknek ki-
egyensúlyozott kielégítése. 
A minőség a TQM filozófiájában az összes szervezeti 
érték és ebből adódó célkitűzések elérését jelenti, így a 
szervezet sikerességét is. A TQM alappillérei a követke-
zők: 
- a vevő központi szerepe, 
- a vezetőség részvétele és a munkatársak felhatal-

mazása, 
- valamint a folyamatok folyamatos fejlesztése. 
A központi kérdés a minőségmenedzsment-rendszer 

kialakításában a folyamatszemlélet. Ezt illusztrálja a 
33..  áábbrraa, amely szervezeti rendszerben mutatja meg a fo-
lyamatok elrendezését. A folyamatszemléletű megköze-
lítést jól szemlélteti a folyamatok kapcsolatát leíró 
44..  áábbrraa, amely már az ISO 9001:2000-nek, majd későbbi 
változatának, az ISO 9001:2008-nak megfelelően osztá-
lyozza a folyamatokat a következő kategóriák szerint: 

‐  menedzsment/irányítási folyamatok, amelyek az 
egész szervezetre terjednek ki; 

‐  fő folyamatok, amelyek a szervezet értékteremtő fo-
lyamatait írják le, 

‐  támogató folyamatok, amelyek a fő folyamatok sike-
res elvégzését segítik elő. 

A folyamatszemléletű megközelítés a dokumentációs 
rendszerre is kiterjed (55..  áábbrraa). 
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33..  áábbrraa  MMiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  rreennddsszzeerr  ffoollyyaammaattsszzeemmlléélleettűű  mmeeggkköözzeellííttééssee 

44..  áábbrraa  MMiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  rreennddsszzeerr  ffoollyyaammaattsszzeemmlléélleettűű  mmeeggkköözzeellííttééssee 
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55..  áábbrraa  MMiinnőőssééggmmeenneeddzzssmmeenntt  rreennddsszzeerr  ffoollyyaammaattsszzeemmlléélleettűű  mmeeggkköözzeellííttééssee 

4.2. Integrált menedzsment rendszerek kialakítása 
(Integrated Management Systems = IMS) 

A szervezet célja az érdekelt felek igényeinek kielégí-
tése. Az érdekelt felek felsorolása a 66..  áábbrráánn látható. 
Ezeknek az igényeknek követelményekké való átalakí-
tása után egységes dokumentációs rendszert kell kiala-
kítani ((77..  áábbrraa))..  A 88..  áábbrraa bemutat néhány szabvány-
alapú rendszert és a pénzügyi menedzsment- rendszert. 
A 99..  áábbrraa szemlélteti a szabványalapú rendszer-
integrálás két útját: menedzsment rendszerek integrálása 
a minőségirányítási rendszerrel, valamint a MIR 
általános rendszerének integrálása ágazati rendszerek-
kel. A 1100..  áábbrraa már azt mutatja be, hogy a menedzsment 
rendszerek nem szabványalapú integrálása hogyan 
valósítható meg. A 1111..  áábbrraa illusztrálja, hogyan integ-
rálhatók a menedzsment rendszerek folyamatszemléletű 
megközelítéssel, az érdekelt felek követelményei alap-
ján, egységesített dokumentációs rendszerrel. 

 
66..  áábbrraa  AA  sszzeerrvveezzeett  éérrddeekkeelltt  ffeelleeii 
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77..  áábbrraa  MMeenneeddzzssmmeenntt  rreennddsszzeerreekk  iinntteeggrráálláássaa  

 

 
88..  áábbrraa  MMeenneeddzzssmmeenntt  rreennddsszzeerreekk  

  
99..  áábbrraa  MMeenneeddzzssmmeenntt  rreennddsszzeerreekk  iinntteeggrráálláássaa  

  
1100..  áábbrraa  
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1111..  áábbrraa  HHooggyyaann  iinntteeggrráálljjuukk  aa  mmeenneeddzzssmmeenntt  rreennddsszzeerreekkeett  aa  

ffoollyyaammaattsszzeemmlléélleettűű  mmeeggkköözzeellííttéésssseell??  

A TQM alappillére a folyamatok folyamatos fejlesztése. A 
1122..  áábbrráánn láthatjuk a PDCA modell megvalósítását a minőség-

menedzsment rendszer követelményeinek megfelelően, a 
1133..  áábbrraa pedig szemlélteti a PDCA elv gyakorlati alkalmazását 
az ISO 9001:2008 szabvány szerint. 

1122..  áábbrraa  HHooggyyaann  iinntteeggrráálljjuukk  aa  mmeenneeddzzssmmeenntt  rreennddsszzeerreekkeett  aa  
PPDDCCAA  mmeeggkköözzeellííttéésssseell  ((eellvvvveell))??

 

  
1133..  áábbrraa  PPDDVVAA  eellvv  aazz  IISSOO  99000011--bbeenn



4.3 Vezetés, menedzsment és a fenntartható (tartós) si-
ker 

A TQM alappillére a vezetőség elkötelezettsége és rész-
vétele a minőségirányítási rendszer működtetésében. Az 
ISO 9001:2000, majd későbbi kiadása, az ISO 
9001:2008 szabvány már a TQM alapelveken épül fel. 
Ennek megfelelően a menedzsment feladatkörét is a 
TQM szemléletnek megfelelően kell értelmezni. Szét kell 
választani a vezetési és menedzselési feladatokat 
A menedzser arra ösztönzi az embereket, hogy megte-
gyék azt, amit szükséges megtenniük. A vezető arra 
ösztönzi a beosztottakat, hogy akarják megtenni, amit 
meg kell tenniük. A menedzserek tolnak, a vezetők húz-
nak. A menedzserek parancsolnak, a vezetők kommuni-
kálnak. 
A menedzsment és vezetés között a különbség a két szó 
eredeti jelentésében van. Ez a különbség az, hogy a me-
nedzsment kezeli, a vezetés pedig helyére teszi a dolgo-
kat. 
A jövőkép kialakítása és ami, annál is fontosabb, tudatos 
átélése a vezető feladata. A jövőkép azonosan fontos 
helyet foglal el a menedzserek és a középvezetők értel-
mezésében. 
A vezetésnek számos elmélete van (1144..  áábbrraa). A vezetés 
és a menedzsment feladatait a 1155..  áábbrraa szerint kell ér-
telmezni. A vezetés legfontosabb feladata a 1166..  áábbrraa 
szerint a küldetés, a struktúra, a tudás,a tapasztalat és 
az emberek közötti kapcsolat megteremtése. Ennek so-
rán egyensúlyt kell megvalósítani a folytonosság és a 
változás között a 1177..  áábbrráánnaakk megfelelően. Ezt pedig a 
vezetőnek kell létrehoznia a 1188..  áábbrráánn vázolt feladatok 
alapján. Ez vezet a fenntartható (tartós) sikerig. 

 
1144..  áábbrraa  VVeezzeettééssii  eellmméélleetteekk  

  

  
1155..  áábbrraa  VVeezzeettééss  ––  mmeenneeddzzssmmeenntt  
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1166..  áábbrraa  VVeezzeettééssii  rreennddsszzeerreekk  

  

  
1177..  áábbrraa  FFeennnnttaarrtthhaattóóssáágg  ((TTaarrttóóssssáágg))==EEggyyeennssúúllyy  aa  

ffoollyyttoonnoossssáágg  ééss  aa  vváállttoozzááss  kköözzöötttt  

  
1188..  áábbrraa  FFeennnnttaarrtthhaattóóssáágg  ((TTaarrttóóssssáágg))==EEggyyeennssúúllyy  aa  

ffoollyyttoonnoossssáágg  ééss  aa  vváállttoozzááss  kköözzöötttt 
 
Az 11..  áábbrraa alapján azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy a minőségügy történeti fejlődése együtt járt a ve-
zetés felelősségének és a megelőző tevékenységek te-
rületének növekedésével. 
Irodalom 
[1] ISO 9004:2009: Managing the sustained success of 
an organization  
[2] Dimitrijevic, Branko (2009): Managing the sustained 
success of an organization, Milano 
[3] Feigenbaum, A.V.(1991): Teljes körű minőségszabá-
lyozás, EX Qualitas Libri Kft. 

__________________________________________________________________________________________   
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IISSOO  99000044::22000099  ––  AA  ffeennnnttaarrtthhaattóó  ((ttaarrttóóss))  ssiikkeerr  iirráánnyyííttáássaa  
DDrr..  BBaalloogghh  AAllbbeerrtt  

 
Bevezetés 
Az ISO 9000 szabványsorozat (ISO 9000, ISO 9001 és 
ISO 9004) első kiadása (1987) után számos változáson 
ment át az idők folyamán. Kezdetben minőségbiztosítás-
nak nevezett rendszer 2000-ben változott át minőségirá-
nyítási (minőségmenedzsment) rendszerre. Ennek a 
szabványsorozatnak felülvizsgálatát fokozatosan vé-
gezték el. Az ISO 9000:2005 (1) általános alapelveket és 
szakkifejezéseket tartalmazó szabványban, majd később 
a rendszer követelményeit leíró ISO 9001:2008 (2) szab-
ványban szerkezetet és tartalmat nem érintő változá-
sokra került sor. Mindkét szabvány (3,4) MSZ ISO jel-
zettel magyarul is megjelent. Az ISO 9004:2009 (5) 
szabvány azonban már megnevezésében is eltért előd-
jétől az ISO 9004:2000 (6) szabványtól. A szabvány 
címe ugyanis angolul a következőképpen változott meg: 
Managing the sustained success of an organization – 
Quality management approach. A szabvány magyar 
változatának tervezete már elkészült és jelenleg van a 
véleményezési szakaszban. Ez évben történő kiadása 
után az MSZT várhatóan rendezvényt szervez az MSZ 
ISO 9004:2010 (7) jellemzőinek részletes ismertetésére. 
A szabványtervezet magyar címe: A szervezet fenntart-
ható (tartós) sikerének irányítása – Minőségirányítási 
megközelítés. Jelen közleményben csak részben hasz-
nálom fel a magyar szabványtervezet egyes szerkezeti 
elemeit, ezen túlmenően kitérek még az előkészítési 
szakaszban megjelent szabvány-értelmezésre is (Alisic, 
B. (8) (2008)). 
Elöljáróban megjegyezni kívánom, hogy ez a szabvány 
teljesen új célkitűzést jelöl meg és szorosan kapcsolódik 

a minőségügy 11..  áábbrráánn (Dimitrijevic,B.(9)) látható fejlő-
dési görbéjének legutolsó pontjához. Az ábra bemutatja 
a QC-vel (Minőségszabályozással) kezdődő fejlődési 
menetet egészen a fenntartható (tartós) sikerig. Ebből 
következik, hogy jelen esetben a minőségirányítás új 
megközelítését jelenti az új szabvány megjelenése. A 
jelen elemzésben erről kívánok beszámolni. 

11..  áábbrraa  QQCC==QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll  ==  MMiinnőőssééggeelllleennőőrrzzééss;;  SSPPCC==  
SSttaattiissttiiccaall  PPrroocceessss  CCoonnttrrooll  ==  SSttaattiisszzttiikkaaii  FFoollyyaammaattsszzaa--

bbáállyyoozzááss..  TTQQCC==  TToottaall  QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll==TTeelljjeess--kköörrűű  MMiinnőő--
ssééggsszzaabbáállyyoozzááss;;  QQAA==  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  ==  MMiinnőőssééggbbiizz--
ttoossííttááss,,  TTQQMM==TTeelljjeess--kköörrűű  MMiinnőőssééggiirráánnyyííttááss  IIMMSS==  IInntteegg--

rraatteedd  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm==  IInntteeggrráálltt  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerr 
 
 



1. A szabvány célja és alkalmazási területe 
A szabvány célját a következő három szempont írja le:  
1.1. Ez a nemzetközi szabvány útmutatást nyújt min-
den szervezet számára a tartós siker megvalósításának 
támogatásához a minőségirányítási megközelítés alkal-
mazásával, egy összetett, igényes és állandóan változó 
környezetben. 
1.2. Ez a nemzetközi szabvány támogatja az önértéke-
lést, mint egy fontos eszközt a szervezet vezetését, 
stratégiáját, irányítási rendszerét, erőforrásait és folya-
matait felölelő érettségi szint átvizsgálására. 
1.3. Ez a nemzetközi szabvány szélesebb kitekintést 
nyújt a minőségirányításra, mint az ISO 9001 szabvány. 
Foglalkozik minden vonatkozó érdekelt fél igényeivel és 
elvárásaival, és útmutatást ad a szervezet teljes műkö-
désének módszeres és folyamatos fejlesztésére. 
Az ISO 9004:2009 célja ennek megfelelően annak elő-
segítése, hogy az ISO 9001 szabványt használó szerve-
zetek hosszú ideig tartó hasznot nyerjenek a szélesebb 
területű és nagyobb hatású minőségirányítási rendszer 
bevezetéséből. 
Az ISO 9004:2009 alkalmazási területe: irányelvek és 
eszközök nyújtása arra, hogy hogyan hasznosíthatók a 
minőségirányítás alapelvei a hosszú idejű siker eléré-
sére. Nem célja a tanúsítás! 
A szabvány ugyan rugalmasan kapcsolódik az ISO 9001 
szabvány szerkezetéhez, egyes fejezetei ugyan megfe-
leltethetők a kiválósági modellek fontosabb kritériumai-
nak, a TQM alapelveket tartalmazza, azonban nem te-
kinthető annak, hogy a következő kritériumokat teljesíti. 

Az ISO 9004:2009 szabványnak nem célja az, hogy 
• kiegészítő útmutatója legyen az ISO 9001-nek, 
• kiválósági modell legyen, 
• követelmény szabvány legyen, 
• TQM kézikönyv legyen, 
• gyakorlatban kipróbálatlan módszerek forrása le-

gyen. 
Kérdés az, hogy mit tekintünk sikernek. 
Válasz a szabvány szerint: az eredmény-torta kiegyen-
súlyozott felosztása az érdekelt felek között! 
Ez a szervezet minőségét határozza meg! A XXI. század 
korszerű minőség értelmezését Mikó György ábrája (22..  
áábbrraa) mutatja be. Az eredmény-torta felosztása az ISO 
9001 és az ISO 9004 szerinti megosztásban a 33..  áábbrráánn 
látható. A 44..  áábbrraa a szabvány alapján példákat ad meg 
az egyes érdekelt felek igényeire. Ebből látható, hogy 
mindenki vevő. A különbség csak az, hogy más-más 
„termék”-kel kapcsolatos követelmények teljesítését kö-
veteli meg. A vevő a jó minőségű terméket és szolgálta-
tást igényli, a tulajdonosok a jövedelmezőséget tekintik 
terméknek és annak nagyságát jelölik meg követelmény-
nek, a munkatársak biztos munkahelyet és jó munkakö-
rülményeket igényelnek, a szállítók gyümölcsöző mun-
kakapcsolatokon és kölcsönös előnyökön keresztül mérik 
a szervezet minőségét, végül a társadalom szennyezés-
mentes környezetet, több munkahelyet igényel és a jog-
szabályok betartását várja el. Látható, hogy ezek az igé-
nyek egyes esetekben ellentétesek is lehetnek egymás-
sal és a szervezet feladata ezeknek az ellentmondások-
nak a feloldása. 
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22..  áábbrraa  „„MMiinnőősséégg””  éérrtteellmmeezzééssee  aa  XXXXII..  sszz..  eelleejjéénn  aa  

vveerrsseennyysszzfféérráábbaann  

  
33..  áábbrraa  HHooggyyaann  oosssszzuukk  ffeell  aa  ttoorrttáátt,,  aazzaazz  aa  ppéénnzztt,,  iiddőőtt  ééss  

aa  ffiiggyyeellmmeett  aazz  éérrddeekkeelltt  ffeelleekk  kköözzöötttt??  

  
44..  áábbrraa  PPééllddáákk  éérrddeekkeelltt  ffeelleekkrree  ééss  aazzookk  iiggééyyeeiirree,,  

eellvváárráássaaiirraa 
2. Az ISO 9001 és az ISO 9004 közötti kapcsolat 
Ezt a nemzetközi szabványt úgy dolgozták ki, hogy 
fenntartsák az összehangoltságot az ISO 9001 szab-
vánnyal és összeegyeztethető legyen más irányítási 
rendszer szabványokkal. Az ilyen szabványok kiegészítik 
egymást, de önállóan is alkalmazhatók. 
Ez a nemzetközi szabvány szélesebb kitekintést nyújt a 
minőségirányításra, mint az ISO 9001 szabvány. Foglal-
kozik minden vonatkozó érdekelt fél szükségleteivel és 
elvárásaival, és útmutatást ad a szervezet teljes műkö-
désének módszeres és folyamatos fejlesztésére. A fo-
lyamatszemléletű minőségirányítási rendszernek az ISO 
9001 és az ISO 9004 szabvány elemeit felölelő kibővített 
modellje az 55..  áábbrráánn található. Ez a folyamatmodell rávi-
lágít a két szabvány fejezetei közötti kapcsolatra, ame-
lyet részletesen a szabvány C melléklete világít meg. Ez 
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a modell azokon a minőségirányítási alapelveken, ame-
lyeket a szabvány B melléklete tartalmaz. 

 
55..  áábbrraa  FFoollyyaammaattkköözzppoonnttúú  mmiinnőőssééggiirráánnyyííttáássii  rreennddsszzeerr  

kkiitteerrjjeesszztteetttt  mmooddeelllljjee 
3. A szabvány szerkezete 
A szabvány két új szakkifejezés meghatározását közli. 
Ezek a következők: 
tartós siker 
egy szervezet azon képességének eredménye, hogy 
hosszú távon megvalósítja és fenntartja céljait. 
szervezet környezete 
belső, és külső tényezők és feltételek kombinációja, 
amelyek hatással lehetnek egy szervezet céljainak meg-
valósítására és a szervezet érdekelt feleivel szembeni 
viselkedésére. 

A szabvány érdemi fejezetei és mellékletei a következők: 
4. A szervezet tartós sikerének irányítása 
5. Stratégia és politika 
6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 
7. Folyamatirányítás 
8. Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és átvizs-

gálás 
9. Fejlesztés, innováció és tanulás 

A” melléklet (tájékoztató jellegű) Önértékelési 
módszer 
„B” melléklet (tájékoztató jellegű) Minőségirányítá-
si alapelvek 
„C” melléklet (tájékoztató jellegű) Összefüggés 
ISO 9004:2009 és az ISO 9001:2008 között 
 

4. A fenntartható (tartós) siker irányítása 
A tartós siker megvalósítása érdekében a felső vezető-
ség alkalmazzon minőségirányítási megközelítést. A 
szervezet minőségirányítási rendszere alapuljon a „B” 
mellékletben megfogalmazott elveken. 
A szervezet hozza létre minőségirányítási rendszerét, 
hogy biztosítsa 

- az erőforrások hatékony felhasználását, 
- a tényeken alapuló döntéshozatalt, 
- a vevői elégedettség, valamint más lényeges ér-

dekelt felek igényeinek és elvárásainak közép-
pontba helyezését. 
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A tartós siker irányítása a felső vezetőség feladata és 
megvalósítása a következő tevékenységekre terjed ki. 

1. A vevőktől való függőség, az érdekelt felekkel való 
kölcsönösen előnyös kapcsolatok fontosságának 
felismerése; 

2. Külső üzleti környezet figyelése, elemzése és az 
érdekelt felek megnyerése; 

3. Stratégia kialakítása, tervezése és lebontása; 
4. Erőforrások fejlesztése és menedzselése; 
5. A folyamatok menedzselése, hogy kielégítsék az 

érdekelt felek igényeit; 
6. A teljesítmény értékelése és elemzése; 
7. Intézkedések a fejlesztésre, innovációra és tanu-

lásra; 
8. A szervezet sikerességi szintjének értékelése ön-

értékelési eszközökkel. 
5. Stratégia és politika 
A tartós siker megvalósítása érdekében a felső vezető-
ségnek ki kell dolgoznia a szervezet jövőképét (távlati 
céljait), küldetését (középtávú céljait) és meg kell hatá-
roznia a szervezet értékeit. Ezek ismeretében kell kiala-
kítani a minőségpolitikát és annak végrehajtási stratégi-
áját. Ezeket el kell fogadtatni az érdekelt felekkel. Ennek 
megvalósítása az alábbi lépésekben történhet: 

• Jövőkép, küldetés és értékek kialakítás 
• A helyes politika (szervezet útmutató irányelvei) 

megfogalmazása 
• A helyes stratégia kialakítása (hosszú távra terve-

zett reagálás az érdekelt felek igényeire) 

• A különböző szcenáriók (forgatókönyvek) 
kiértékelése 

• A politika lebontása (megvalósítása) 
6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 
A szervezet azonosítsa azokat a belső és külső erőforrá-
sokat, amelyek szükségesek a szervezet rövid és hosszú 
távú céljainak megvalósításához. A szervezet politikái és 
erőforrás gazdálkodási módszerei legyenek összhang-
ban a stratégiájával. 
Az erőforrásokkal való gazdálkodás a következőkre ter-
jed ki.  

6.1. Erőforrások menedzselése  
6.2. Pénzügyi erőforrások irányítása 
6.3. Emberi erőforrások (kompetencia is ideértve) 
6.4. Partnerek (szállítók értékelése) 
6.5. Infrastruktúra  
6.6. Munkakörnyezet 
6.7. Tudás, információ, technológia és természeti 

erőforrások 
Ezek közül kiemelendő a munkatársak bevonása és mo-
tiválása. Ennek során munkatársai bevonásának és mo-
tiválásának növelése érdekében a szervezet vegyen 
számításba olyan tevékenységeket, mint pl. 

- folyamat kialakítása a munkatársak tudásának 
megosztására és felkészültségük felhasználá-
sára, pl. rendszer a fejlesztési elképzelések 
összegyűjtésére, 
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- megfelelő elismerési és jutalmazási rendszer 
bevezetése, amely a munkatársak teljesítmé-
nyének egyéni értékelésén alapul, 

- képesség értékelési rendszer és karrier tervezés 
kialakítása a személyes fejlődés támogatására, 

- a munkatársak elégedettségi szintjének, valamint 
szükségleteinek és elvárásainak folyamatos át-
tekintése, és 

- lehetőségek biztosítása a személyre szabott ta-
nácsadáshoz és felkészítéshez (mentorálás és 
coaching). 

Másik fontos terület az információs erőforrások hatékony 
kihasználása. A szervezet alakítson ki és tartson fenn 
folyamatokat a megbízható és hasznos adatok össze-
gyűjtésére, és az ilyen adatoknak a döntéshozatalhoz 
szükséges információkká alakítására. A szervezet bizto-
sítsa a teljesítményével, a folyamatfejlesztésekkel, és a 
tartós siker elérése felé történő előrehaladással kapcso-
latos információk sértetlenségét, bizalmasságát és ren-
delkezésre állását. 
7. Folyamatirányítás 
A folyamatok jellemzőek a szervezetre és nagymérték-
ben függenek a szervezet típusától, méretétől és érett-
ségétől. Határozzák meg az egyes folyamatokon belüli 
tevékenységeket, és igazítsák a szervezet méretéhez és 
megkülönböztető jellemzőihez. 
További információk találhatók a „folyamatszemléletű 
megközelítésről” a vonatkozó minőségirányítási alapelv-
nél ennek a szabványnak a „B” mellékletében, valamint 
az ISO 9000 szabványban és az ”Útmutató a folyamat-
szemlélet fogalmához és alkalmazásához az irányítási 

rendszerekben”(10) című dokumentumban, ami az ISO 
9000 „Bevezetési és támogató csomag” része. 
A szabvány 3 csoportban fejti ki útmutatását. 
7.1. A legfontosabb folyamatok és azok kapcsolatának 
meghatározása 
Ez kiterjed a szervezet folyamatainak csoportosítására, 
kapcsolódási pontjaik meghatározására és ennek alap-
ján a folyamattérkép megszerkesztésére. 
7.2. Folyamattervezés és szabályozás során figyelembe 
kell venni: 
a szervezet környezetének elemzéseit, 
a piacfejlesztések rövid és hosszú távú előrejelzéseit, 
az érdekelt felek szükségleteit és elvárásait, 
az elérendő célokat, 
a jogszabályi és szabályozói követelményeket, 
a lehetséges pénzügyi és egyéb kockázatokat, 
a folyamat bemeneteket és kimeneteket, 
a kölcsönhatásokat más folyamatokkal, 
az erőforrásokat és információkat, 
a tevékenységeket és módszereket, 
a szükséges vagy kívánatos feljegyzéseket, 
a mérést, figyelemmel kísérést és elemzést, 
a helyesbítő és megelőző tevékenységeket, 
a fejlesztési és/vagy innovációs tevékenységeket. 
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7.3. Folyamatgazda (folyamatirányító, folyamatmene-
dzser) kijelölése 
A szervezet minden folyamatra jelöljön ki folyamatirá-
nyítót (gyakran „folyamatgazdának” nevezik) meghatáro-
zott felelősségi és hatáskörrel, hogy kialakítsa, fenn-
tartsa, szabályozza és fejlessze a folyamatot és más fo-
lyamatokkal való kölcsönhatását. 
8. Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és átvizsgá-
lás 
A felső vezetés mérje fel az előrehaladást a tervezett 
eredmények elérésében, összehasonlítva a küldetéssel, 
jövőképpel, politikákkal, stratégiákkal és célokkal, min-
den szinten és minden érintett folyamatnál és funkciónál 
a szervezetben. 
Azokat a tényezőket, amelyek a szervezet felügyelete 
alatt állnak és kritikusnak számítanak annak tartós sike-
réhez, vonják be a teljesítménymérésbe és azonosítsák, 
mint fontos teljesítménymutatókat (KPI – Key 
Performance Indicator). A fontos teljesítménymutatók le-
gyenek mennyiségileg kifejezhetők és tegyék képessé a 
szervezetet mérhető célok kitűzésére, trendek azonosí-
tására, figyelemmel kísérésére és kiszámítására. 
A belső auditok értékeljék az irányítási rendszer végre-
hajtását és eredményességét. Ezek magukban foglal-
hatnak egynél több irányítási rendszerszabvány, például 
az ISO 9001 (minőségirányítási) szabvány és az ISO 
14001 (környezetközpontú irányítási) szabvány szerinti 
auditálást, valamint vevőkkel, termékekkel, folyamatokkal 
vagy egyedi kérdésekkel kapcsolatos meghatározott kö-
vetelményekkel való foglalkozást. 
Az önértékelés a szervezet tevékenységeinek és telje-
sítményének átfogó és módszeres átvizsgálása a szer-

vezet érettségének szintjével kapcsolatban (lásd az „A” 
mellékletet). 
A benchmarking olyan mérési és elemzési módszertan, 
amelyet a szervezet felhasználhat a szervezeten belüli 
és kívüli legjobb gyakorlatok megkeresésére, saját 
működésének fejlesztése céljából. 
A felső vezetőség elemezze a szervezet környezetének 
figyelemmel kíséréséből megszerzett információkat, 
azonosítsa a kockázatokat és a fejlesztési lehetősége-
ket, és dolgozzon ki terveket azok kezelésére. A felső 
vezetőség alkalmazzon módszeres megközelítést a ren-
delkezésre álló információk átvizsgálására és annak 
biztosítására, hogy az információkat felhasználják a 
döntés-hozatalhoz. 
Ebben a fejezetben a teljesítménnyel kapcsolatos ügyek 
játszanak fontos szerepet. Összefoglalva a következő 
szempontok emelhetők ki: 
„Teljesítmény ügyek” 

• A fontos teljesítmény-paraméterek rendszeres 
mérése (KPI) 

• A megfelelő információk gyűjtése  
• Információ gyűjtése több eszköz felhasználásával 

(benchmarking) 
• Tényadatok szolgáltatása a döntéshozás 

elősegítésére 
• A célok felé tartó előre haladás figyelése 
• Megfelelő intézkedések megtétele 
• A foganatosított intézkedések eredményességé-

nek ellenőrzése 
• Belső audit 
• Önértékelés 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 08-09. szám 2010. augusztus-szeptember 22/71 oldal



9. Fejlesztés, innováció és tanulás 
A fejlesztés, innováció és tanulás alkalmazható 
- a termékekre, 
- a folyamatokra és kapcsolódási pontjaikra, 
- a szervezeti felépítésre, 
- az irányítási rendszerekre, 
- az emberi tényezőkre és a kultúrára, 
- az infrastruktúrára, a munkakörnyezetre és a 

technológiára, valamint 
- az érintett érdekelt felekkel való kapcsolatokra. 
A fejlesztési tevékenységek a munkahelyen végzett kis-
lépéses folyamatos fejlesztéstől az egész szervezet je-
lentős fejlesztéséig terjedhetnek. A fejlesztési folyamatok 
kövessenek egy strukturált megközelítést, mint például a 
„Tervezés - Megvalósítás – Ellenőrzés - Intézkedés” 
(Plan-Do-Check-Act, PDCA) módszertan. A módszertant, 
összehangoltan a folyamatszemléletű megközelítéssel, 
alkalmazzák minden folyamatra. 
A szervezet mérje fel a tervezett innovációs tevékenysé-
gekkel kapcsolatos kockázatokat, beleértve a lehetséges 
hatások figyelembe vételét a változások szerkezetére, és 
hajtson végre megelőző tevékenységeket ezeknek a 
kockázatoknak a csökkentésére, beleértve, szükség sze-
rint, az előre nem látott helyzetekre készített terveket. 
Ahhoz, hogy a szervezet tartós sikert érjen el, szükség 
van arra, hogy magáévá tegye a „tanulás szervezetként” 
és a „tanulás, ami integrálja az egyének képességeit 
azok szervezetével” gondolatot. 
a) A “tanulás szervezetként” magába foglalja a követke-

zők figyelembe vételét 

- információk összegyűjtése különböző belső és 
külső eseményekből és forrásokból, beleértve a 
sikertörténeteket és sikertelenségeket, és 

- tisztánlátás elérése az összegyűjtött információk 
alapos elemzésén keresztül. 

b) A „tanulás, ami integrálja az egyének képességeit 
azok szervezetével” megvalósul a munkatársak tudá-
sának, gondolkodás-mintáinak és viselkedés-mintái-
nak, valamint a szervezet értékeinek kombinálásával. 

A fejlesztés, innováció és tanulás területén a következő 
tényezőket kell megvizsgálni: 

• Fejlesztés 
A hosszú-távú fejlesztési tevékenységek képességi 
/kiforrottsági szintjének javítása szükséges. 

• Innováció  
- Létezik-e innováció? 
- Alkalmazás szükséges majdnem mindenre. 

• Tanulás 
- Létezik-e tanulás? 
- Alkalmazás szükséges széles skálán a me-

nedzsmentben. 
10. „B” melléklet – Minőségirányítás 8 alapelve 
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A közlemény szerkezete azt követelte meg, hogy a „B” 
mellékletet előbb ismertessük, mint az „A” mellékletet. A 
minőségirányítás 8 alapelvét az ISO 9004 kiegészítette 
azok alkalmazásának előnyeivel és következményeivel. 
Ezek közül csak a legfontosabbakat foglaljuk össze a 66..  
áábbrráánn.



71 oldalMagyar Minőség XIX. évfolyam 08-09. szám 2010. augusztus-szeptember 24/

Az önértékelés átfogó képet nyújthat egy szervezet mű-
ködéséről és az irányítási rendszer érettségének fokáról. 
Segíthet a fejlesztési és/vagy innovációs területek azo-
nosításában és az azt követő intézkedések sorrendjének 
meghatározásában. Az önértékelés jellemzőit a  77..  áábbrraa 
foglalja össze. 

 
66..  áábbrraa  MMiinnőőssééggiirráánnyyííttááss  88  aallaappeellvvee

Az önértékelés egy szervezet tevékenységeinek és 
eredményeinek átfogó és módszeres átvizsgálása egy 
kiválasztott szabvány szerint. 

11. „A” melléklet – Önértékelés 



 
77..  áábbrraa  ÉÉrrttéékkeellééss  ssttrraattééggiiaaii  sszziinntteenn 

Érettségi modell 
Az érett szervezet eredményesen és hatékonyan műkö-
dik, és tartós sikert ér el 
- az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak 

megértésével és kielégítésével, 
- a változások figyelemmel kísérésével a szervezet 

környezetében, 
- a fejlesztés és innováció lehetséges területeinek azo-

nosításával, 
- stratégiák és politikák meghatározásával és 

lebontásával, 
- a vonatkozó célok kitűzésével és lebontásával, 
- folyamatai irányításával és erőforrásaival való gazdál-

kodással, 
- a bizalom kimutatásával munkatársai iránt, ami javuló 

motivációhoz, elkötelezettséghez és részvételhez ve-
zet, és 

- kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakításával a 
szállítókkal és más partnerekkel. 

Ez az önértékelési módszer öt érettségi szintet alkalmaz. 
Az általános (stratégiai) önértékelést a felső vezetőség 
végzi el ismétlődően. Ennek táblázatos alakja a 88..  áábbrráánn 
látható. Az 5 szint a bázis szinttel (kezdeti, kiinduló álla-
pottal) kezdődik és a legjobb gyakorlatot, a tartós sikert 
jelentő 5. szinttel fejeződik be. Az 5 szint megnevezését 
Alisic, B. (8) (2008) előadásából vettem át, ezeket a 
szabvány nem tartalmazza, egyes esetekben pedig a 
kritériumok sem azonosak. Az általános önértékelés a 
következő kritériumok szerint történik: 

88..  áábbrraa  ÁÁllttaalláánnooss  mmooddeellll  öönnéérrttéékkeellééssii  eelleemmeekkrree  ééss  éérreetttt--
ssééggii  sszziinntteekkkkeell  kkaappccssoollaattooss  kkrriittéérriimmookkrraa  ((FFeellssőő  vveezzeettőő--

sséégg  vvééggzzii  eell))  
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Értékelés stratégia szinten 
5 érettségi szint különböztethető meg: Kezdő, Proaktív, 
Rugalmas,Progresszív, Sikeres. 
9 stratégiai (fő elem): 

1. Mi az irányítás középpontja? 
2. Mi a vezetési megközelítés? 
3. Hogyan döntenek arról, hogy mi a fontos? 
4. Mire van szükség a célok eléréséhez? 
5. Hogyan szervezik a tevékenységeket? 
6. Hogyan érik el az eredményeket? 
7. Hogyan kísérik figyelemmel az eredményeket? 
8. Hogyan döntenek a fejlesztések sorrendjéről? 
9. Hogyan fordul elő a tanulás? (Gyakran, 

véletlenszerűen, egyedileg) 
A részletezett elemek önértékelése 
Ezt az önértékelést arra szánták, hogy az üzemeltetésért 
felelős vezetőség és a folyamatgazdák végezzék el, 
hogy alapos áttekintést nyerjenek a szervezet viselkedé-
séről és jelenlegi működéséről. Ezek kritériumait a 4-9. 
fejezetek követelményei szerint határozza meg a szab-
vány és az A.2.-A.7.számú táblázataiban részletezi az 
egyes szintekre vonatkozóan. Ezek ismertetésétől terje-
delmes voltuk miatt eltekintek. Az érettségi szintek váz-
latos leírását (8) alapján a 99..  áábbrraa szemlélteti. A sikerek 
felé vezető út a 1100..  áábbrráánn látható. 

 
99..  áábbrraa  AAzz  éérreettttssééggii  sszziinntteekk  lleeíírráássaa  

  

 
1100..  áábbrraa  AA  ssiikkeerreekk  ffeelléé  vveezzeettőő  úútt  
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Az önértékelési módszerek alkalmazása 
Lépésenkénti módszertan egy szervezet számára az ön-
értékelés végrehajtására: 
a) az önértékelés alkalmazási területének meghatáro-

zása a szervezet értékelendő részei és az értékelés 
típusa formájában, mint például 
- a fő elemek önértékelése, 
- az ezen a nemzetközi szabványon alapuló részle-

tes elemek önértékelése, vagy 
- az ezen a nemzetközi szabványon alapuló részle-

tes elemek önértékelése, további vagy új kritériu-
mokkal vagy szintekkel; 

b) az önértékelésért felelős személy kijelölése;  
c) az önértékelés módjának meghatározása (egyéni 

vagy csoportos);  
d) az érettségi szint meghatározása a szervezet minden 

egyes folyamatára (jelenlegi érettségi szint az a leg-
magasabb érettségi szint lesz, amit addig hiánytanul 
teljesítettek);  

e) az eredmények összegyűjtése és dokumentálása fel-
jegyzésben (ez feljegyzést biztosít az időbeni hala-
dásról, és segítheti a tájékoztatást az információkról, 
befelé és kifelé egyaránt. Ábrák alkalmazása az ilyen 
jelentésben segítheti a tájékoztatást az eredmények-
ről (lásd a példát a 11. ábrát, amely feltünteti az 
egyes szabványfejezet kritériumokra az elért szintet, 
az elérendő szintet és a maximális 5 pontos értéket, a 
radar diagramon 0-5 a skála 0,5-es skála beosztás-
sal); 

f) a szervezet folyamatai jelenlegi működésének értéke-
lése, és a fejlesztési és/vagy innovációs területek 
azonosítása. 

 
1111..  áábbrraa  PPééllddaa  aazz  öönnéérrttéékkeellééss  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  

éérrttéékkeelléésséérree 
12. Összefoglalás 
Az ISO 9004:2009 szabvány vázlatos ismertetése be-
mutatta, hogy egy új minőségirányítási megközelítéshez 
kell alkalmazkodnia a szabvány alkalmazóinak és ezeket 
a módszereket a vizsgált szervezet típusától függően kell 
felhasználnia. Az elvek alkalmazásán túlmenően értékes 
eszköznek bizonyulhat az önértékelés módszere, amely 
a 1122..  áábbrraa szerinti tükörbe nézésre ad alkalmat és az 
önértékelés elvégzése után derül ki a 1133..  áábbrráábbóóll, hogy 
egérnek, nyúlnak vagy oroszlánnak bizonyultunk rend-
szerünk menedzselésében (irányításában). 
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1122..  áábbrraa  TTüükköörrbbee  nnéézzééss,,  ddee  mmiitt  llááttookk??  

  
1133..  áábbrraa  TTüükköörrbbee  nnéézzééss,,  ddee  mmiitt  llááttookk?? 
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Sorozatunk harmadik cikke 
AAzz  eeggéésszzssééggüüggyyii  sszzoollggáállttaattááss  ffoollyyaammaattaaiinnaakk  ffeejjlleesszzttééssee  aa  lleeaann  mmeenneeddzzssmmeenntt  sseeggííttssééggéévveell  ––  eesszzkköözzöökk  ééss  

eerreeddmméénnyyeekk  
JJeenneeii  IIssttvváánn  

  
Az egészségügyi szolgáltatások korábbi írásomban [26] 
bemutatott számos minőségi hiányosságával szembe ál-
lítható a javuló minőség és szervezettség, csökkenő vá-
rakozási idők és frusztráció, több idő a betegre, a költsé-
gek növekedésének kordában tartása – melyet a kórházi 
folyamatok lean szemléletű átalakítása ígér [1]. A lean 
átalakulás ezért kiemelkedő lehetőségként merül fel ál-
talában az egészségügyi folyamatok fejlesztésében is, 
de különösen a kórházak folyamatainak esetében. Ennek 
megfelelően a 2000-es évektől kezdve egyre intenzívebb 
érdeklődés tapasztalható a téma iránt [2], sőt a lean át-
alakulás a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) 
legfrissebb hatékonyág-fejlesztési programsorozatának 
is alapját képezi [3]. 
A témával számos angol nyelvű könyv és weblap foglal-
kozik, ám azok szakmai tartalma nem minden esetben 
egyértelműen megítélhető. Néhány megbízható forrást 
feltüntettem az 11..  ttáábblláázzaattbbaann. Magyar nyelven a témá-
ban csak kevés írás jelent meg, közöttük e fejezet szer-
zőjének írásai. 
A továbbiakban a lean menedzsment alapjait, elterjedt-
ségét mutatom be, majd néhány példát idézek az elvég-
zett lean projektekből, végül egy átfogó kutatás kapcsán 
a kórházi folyamatok lean átalakításának jellemző gya-
korlatát és eredményeit ismertetem. 
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Röviden a lean menedzsmentről 
A lean menedzsmentről immár rendszeresen jelennek 
meg írások magyarul is, köztük a Magyar Minőség ha-
sábjain, ezért itt csak egy rövid összefoglalót közlök a 
lean menedzsment lényegéről. 
Habár hiányzik a fogalom általánosan elfogadott definíci-
ója, a témában kutatók között kialakulni látszik egyfajta 
egyetértés abban, hogy a lean menedzsmentnek kettős 
háttere van. (A) egyfelől mindazok az eszközök, mód-

szertanok, amelyek a Toyota üzemeiben a gyártás szer-
vezésének, irányításának gyakorlatában megfigyelhetők 
(kanban, SMED, andon, stb.), (B) másrészről a lean 
szemlélet, mely általános iránymutatást ad a lean meg-
valósításához [4, 5]. A lean termelési rendszer, mint a 
gyártás fejlesztésére, menedzselésére létrehozott (ope-
ratív) eszközök alkalmazása, és a lean szemlélet jól el-
különíthető egymástól. A lean menedzsment ilyen 
szemléletű felosztását az 11..  áábbrraa szemlélteti. 

 
11..  áábbrraa  

A lean szemlélet középpontjában a vevői érték megér-
tése és annak növelésére való törekvés áll, további négy 
lépésen keresztül: 

• az „áramlás” a feltérképezése, mely során a vevő 
által kívánt termék (érték) létrejön (értékáram 
elemzés), 

• a folyamatos értékteremtés, az „áramlás” biztosí-
tása, 

• annak biztosítása, hogy az értékteremtés a vevői 
igény felmerülése esetén kezdődjék csak el – a 
húzás elve, 

• a rendszer tökéletesítése, a tökéletességre való 
folytonos törekvés. 

Az operatív szinten azok az eszközök állnak, amelyek a 
fenti elvek megvalósítását támogatják a termelési kör-
nyezetben. Az ábra jól mutatja, hogy ma már sok szerző 

Operatív szint  
(eszközök): 
pazarlások  

kiküszöbölése 

Toyota termelési rendszer 
(TPS) 

Lean személet
5 alapelv 

 
 
 

Lean termelés eszközei
 

 JIT, jidoka,stb. 

Kapacitás 
TOC 

 

Minőség 
TQM, TQC 

Termelésirányítás
MRP I+II, ERP, ASP 

 

Változékonyság
 SPC 

Reakcióképesség 
Agilis rendszerek,  

késleltetés 
Rendelkezésre állás

Karbantartási programok 

Stratégiai szint: megérteni
 a vevői-értéket,  
biztosítani az áramlást,  
folyamatosan fejlődni  
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a lean rendszer részének tekint olyan eszközöket (me-
nedzsment rendszereket is), amelyeket korábban önálló 
rendszerként ismerhettünk meg, azonban jól illeszked-
nek a lean szemlélet megvalósítását támogató eszközök 
közé. Gyakorlatban sokszor a lean menedzsmenttől kü-
lön beszélünk a teljes körű minőségmenedzsmentről 
(TQM), és a hat szigmáról, mint menedzsment rendsze-
rekről. Ugyanakkor a gyakorlatban gyakran tapasztalha-
tunk átfedéseket e rendszerek eszközei között. 
A szemlélet (elvek) és az eszközök elválaszthatósága 
teszi lehetővé, hogy az elveket olyan tevékenységek 
esetén is alkalmazhassuk, ahol a termelési környezetben 
kidolgozott eszközök nem alkalmazhatóak. Ha új terüle-
ten szeretnénk alkalmazni a lean menedzsmentet, akkor 
nyilvánvalóan az elvekből kell kiindulnunk, az iparból is-

mert eszközöket pedig csak kellő körültekintés mellett 
szabad alkalmazni. 
A lean menedzsmenttel kapcsolatosan igen fontos ki-
emelni még egy jellemzőt, amely jól megkülönbözteti a 
lean-t más minőségfejlesztést célzó rendszerektől. E 
rendszer logikája szerint a folyamatok fejlesztésében 
ugyanis nem csupán az értéket teremtő tevékenységeket 
kell vizsgálni és fejleszteni, de legalább ekkora jelentő-
sége van az értéket nem teremtő tevékenységek (vesz-
teségek, pazarlások) vizsgálatának; kiküszöbölésének, 
csökkentésének. A lean bölcsőjénél, a Toyotánál a pa-
zarlás hét típusát különböztették meg. Ezeket sorolja fel, 
és mutat be egy-egy ipari és egészségügyi példát a 22..  
ttáábblláázzaatt.

A pazarlás hét 
megjelenési 

formája 
Ipari példák Egészségügyi példák 

Túltermelés A szükségesnél több termék legyártása, 
vagy túl korai gyártása. 

Szükségtelen vizsgálatok elvégzése, műtéti eszközök sterilizálása, melyek 
nem kerülnek felhasználásra, de szavatossági idejük lejár. 

Várakozás Információra, utasításra, anyagra, kar-
bantartóra, átvételre, stb. várakozás. 

A betegek várakoztatása ellátásra, vizsgálatra, elbocsátásra, stb. A sze-
mélyzet utasításra, vizsgálati eredményekre, eszközökre, gyógyszerre, 
stb. vár. 

Szállítás Anyagok, alkatrészek szállítása.  Betegek, minták, vizsgálati eredmények, gyógyszerek szállítása. 

Túlmunkálás Túl szigorú tűrések alkalmazása, túl finom 
megmunkálás.  

Adatok gyűjtése, amelyek soha nem kerülnek felhasználásra, jelentések, 
kimutatások készítése, amelyeket senki sem olvas, túlbonyolított engedé-
lyezési eljárások. 

Készletek 
A gyártáshoz szükségtelen alapanyagok, 
félkész termékek, eszközök, dokumentu-
mok tárolása. 

A betegek ellátásához szükségtelen anyagok, eszközök, dokumentumok 
tárolása, vagy túlzott mennyiségek tárolása. Lejárt szavatosságú anyagok, 
eszközök tárolása.  

Felesleges 
mozdulatok 

Alkatrészek, dokumentumok keresése, 
lehajlás alkatrészért, nyújtózkodás szer-
számért, mozdulatok ismétlése a helyte-
len műveleti sorrend miatt. 

Betegek, nővér, orvos, gyógyszer, eszköz, dokumentum keresése, fel-
adatok ismétlése a helytelen sorrend miatt, lehajlás, nyújtózkodás eszkö-
zökért, anyagokért, dokumentumokért, stb.  

Hibák Nem megfelelő termékek. Orvosi hibák, rossz dokumentáció, összecserélt betegek, rosszul végre-
hajtott, vagy félreértett eljárások, utasítások, rövidítések, stb. 

22..  ttáábblláázzaatt::  AA  ppaazzaarrllááss  hhéétt  ttííppuussaa [6] 
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A lean menedzsment elterjedtsége az egészségügyi 
szolgáltatásban 
Nem állnak rendelkezésre pontos adatok azzal kapcso-
latosan, hogy hol és mikor kezdődött el a kórházak „lean 
átalakulása”. Az sem tisztázott, hogy jelenleg hány kór-
ház, intézmény alkalmazza ezt a rendszert, vagy eszkö-
zöket. Mark Graban [7] frissen megjelent könyvében több 
százra teszi azoknak az intézményeknek a számát, ahol 
belekezdtek a munkába. Powell [8] Doug Dulinra, a 
„Lean Six Sigma for International Capital and 
Management” tanácsadócég igazgatójára hivatkozva azt 
állítja, hogy, az USA kórházainak kb. 10%-a alkalmazza 
a lean átalakulás és a hat szigma módszertanát. 

A 2008-as évben, Angliában, a Nemzeti Egészségügyi 
Szolgálat kórházaira kiterjedő felmérés szerint a regiszt-
rált 152 kórház közül, 80 (53%!) -ban jelenik meg vala-
milyen formában a lean átalakulás a 2007/08 időszakra 
vonatkozó éves jelentésében [9]. Jóllehet ezek jelentős 
része még csak kezdeti stádiumban tart. 2005-ben még 
az NHS-nél is kevesen foglakoztak lean átalakulással: 
„2005 előtt az NHS-nél senki sem próbálta a lean elvek 
alkalmazását egy kórház egészére. Mitöbb, 2005-ben 
világszinten is csak néhány kórház létezett, amely ezzel 
próbálkozott, így pl. a Virginia Mason Seattle-ben, a 
Flinders Adelaide-ban és a Thedacare Wisconsin-ban.” 
[10]

 
22..  áábbrraa  LLeeaann  ttöörreekkvvéésseekk  EEuurróóppaa  kkóórrhháázzaaiibbaann  [11]  
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A lean átalakulás két, talán legjelesebb példája a Seattle-
ben (USA) található Virginia Mason Medical Center, 
amely magánkórházként üzemel, és 2001/2002-ben 
kezdete meg működésének átalakítását a felső vezetés 
kezdeményezésére [1], valamint a brit Nemzeti Egész-
ségügyi Szolgálat (NHS) kórháza Boltonban. A szakiro-
dalom tanúsága alapján a nemzetek között az Egyesült 
Királyság nemzeti egészségügyi szervezete jutott a leg-
messzebb a lean-elvek rendszerszerű bevezetésében, 
(Productive Ward, Productive Operation Theater prog-
ramok). A nemzeti fejlesztési program saját szakmai fe-
lelőssel rendelkezik, amely korábban, mint modernizá-
ciós ügynökség (NHS Modernization Agency) jelent meg, 
ma fejlesztési intézetként működik (NHS Institute for 
Innovation and Improvement – NHSII). Az NHSII mun-
katársai azonban kétségtelenül sokat merítettek mind-
azoknak a kezdeményezéseknek a tapasztalataiból, 
melyek koordinálását az USA Egészségügyi Fejlesztési 
Intézete (Institute for Healthcare Improvement – IHI) vé-
gezte [3]. 
David Fillingham, a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat 
Modernizációs Ügynökségének (National Health Service 
Modernisation Agency) korábbi igazgatója és az NHS 
ösztönzésére Daniel T. Jones, a lean átalakulás terüle-
tén elismert kutató és szaktekintély segítségével számos 
brit kórházban történtek projektszerű fejlesztések. Annak 
ellenére, hogy ezek a projektek szép számmal hoztak 
eredményeket, soha nem vezettek a lean filozófia teljes 
átvételéhez a kórház egész működésében. Így az Egye-
sült Királyságban a Royal Bolton Hospital volt az első, 
amely 2005-ban David Fillingham (akkor már) kórház-
igazgató vezetésével belevágott a lean átalakulásba, 
rendszerszerű megközelítést alkalmazva [10]. 

A kontinensen a lean menedzsmentet alkalmazó 
kórházak száma elenyészően kevés az Egyesült 
Királysághoz képest. Feltehető azonban,hogy a brit és 
amerikai sikertörténetek hírének terjedésével az európai 
kórházak is nagyobb érdeklődéssel fordulnak a téma 
felé. 
Külföldi kórházak lean fejlesztésének tapasztalatai 
Ebben a fejezetben annak a kutatásnak az eredményeit 
mutatom be, melynek célja a külföldi kórházak lean 
átalakítása során nyert tapasztalatok összegyűjtése és 
rendszerezése volt [12]. Ezen belül is azt a két témakört 
tárgyalok részletesen, amelyre a kutatás során feldol-
gozott 20 eset szerzői is a legnagyobb hangsúlyt he-
lyezték: a lean átalakítás során alkalmazott eszközökre 
és az átalakítások eredményeire. 
A rendelkezésre álló hely nem teszi lehetővé mind a 20 
eset bemutatását, ezért szemléltetésképpen kiragadtam 
három esetet. A három példából az első kettő a már ko-
rábban említett angliai Royal Bolton Hospital, illetve az 
amerikai Virginia Mason Medical Center, Seattle-ban. A 
harmadik eset szintén egy USA-beli intézmény az ország 
középső részéről, Minnesotából: a Park Nicolett Health 
Services. 
A 33..  ttáábblláázzaattbbaann feltüntettem az intézmények jellemzőit, 
azt ez ellátó területet, ahol a fejlesztéseket végrehaj-
tották, magukat a fejlesztéseket és azok eredményeit. Az 
itt kiemelt három példában is többször előfordul a „villám-
fejlesztés”, mint alkalmazott eszköz. Ez rendszerint egy 
egyhetes időtartamra korlátozódó kis csoportos problé-
mamegoldó és fejlesztő tevékenység, melynek célja a 
gyakorlati megvalósítás is. 
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Forrás: 
Intézmény Intézmény Alkalmazási 

terület Fejlesztések Eredmények 

[10]: Royal 
Bolton Hospital, 
Bolton 
(Manchester) 
UK 

Általános rendel-
te-tésű, nonprofit 
kórház, 800 ágy, 
3.000 dolgozó 

Traumato-lógia A rendszer alapját a kultúraváltás képezi, melynek 
eszközei az egyhetes „villámfejlesztő” projektek, 
melyek egy folyamatos, hét hetes ciklus során való-
sítják meg a klasszikus tervezés, megvalósítás és 
ellenőrzés fázisokat. A páciensek igényeinek meg-
értése a folyamatok közvetlen megfigyelés segítsé-
gével, beteg-napló, kérdőíves megkérdezések, in-
terjúk és fókuszcsoportok alkalmazásával. 5S. A 
beteg utak részletes feltérképezése. Folyamatok és 
területek elrendezésének újratervezése. Egyszerűsí-
tett dokumentáció kidolgozása. Vizuális menedzs-
ment rendszer kialakítása. Az igazgatótanács folya-
matosan értékeli a változásokat. 

A folyamatokhoz kapcsolódó papírmunka 
42%-kal történő csökkentése. Combnyak-
töréses betegek műtéthez való felkészítése 
idejének csökkenése 2,3 napról 1,7 napra. 
A betegek kórházban töltött teljes idejének 
csökkenése 33%-kal. A halálozási arány 
csökkenése (36%-kal) a szakmailag indo-
kolható (105,5) szintre. 

[13, 14]: 
Virginai Mason 
Medical Center, 
Seattle, USA 

336 ágy, 5000 
dolgozó, Profit-
orientált  

általános, 27 
ágyas 
telemátriai 
osztály  

Veszélyeztető esetek jelentésére és kivizsgálá-
sához; jelzések alkalmazása; Andon jelzés: 
24-órás 'forró drót' / Lean átalakulási program, 
és komplex eszköztár bevezetése; villámfej-
lesztési projektek; egy darabos (személyes) 
áramlás; "U" alakú cellák kialakítása; just-in-
time (JIT); kanban alkalmazása, standardizált 
tevékenységek; készletek tárolása a felhasz-
nálás  
helyén. 

A balesetek elkerülését szolgáló je-
lentések számának növekedése havi 
3,6-ról 2002-ben havi 276-ra 2006-
ban. / Készletcsökkenés 53%-kal; dol-
gozói hatékonyság javulása 36%-kal; 
felhasznált terület csökkenése 41%-
kal; átfutási idő csökkenése 65%-kal; 
dolgozók által megtett távolság csök-
kenése 44%-kal, termékek által meg-
tett távolságok csökkenése 72%-kal; 
előkészületi idő csökkenése 82%-kal; 

[15, 16]: 
Park Nicolett 
Health 
Services/ 
Methodist 
Hospital, 
Minneapolis, 
Minnesota, 
USA 

426 ágy 960 or-
vos, nonprofit 
kórház 

Rák-központ; 
sürgősségi 
osztály; sebé-
szet, endosz-
kóp-klinika 

Lean elvek alkalmazása; sebészeti eszközök 
standardizálása; "villámfejlesztő" projektek al-
kalmazása; a betegek, a dolgozók, és az esz-
közök útjának a pontos feltérképezése az ellá-
tás során; standardok kidolgozása (pl. standard 
készletes-kocsi); vizuális jelzések kialakítása a 
betegek irányítására; a rendelési időket eltol-
ták, hogy elkerüljék az erős hullámzásokat a 
betegek számában . 

CT és MRI vizsgálatok számának 
megduplázása a korábbi erőforrás fel-
használás mellett; a rák-központban a 
kemoterápiára, vagy antibiotikum infú-
zió kapacitását napi 10 beteggel nö-
velték; a sürgősségi ellátásban a vára-
kozási időt 122 percről 52-re csök-
kentették; a standard sebészeti eszkö-
zök eredményeként havi 40.000 esz-
közzel kevesebb került felhasználásra; 
az endoszkópos vizsgálatok kapaci-
tását megduplázták. 

33..  ttáábblláázzaatt::  KKóórrhháázzii  ppééllddáákk  lleeaann  ááttaallaakkuulláássrraa [6]
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A további, az esetekben említett eszköz röviden: Andon- 
egy vizuális jelző rendszer a tevékenységvégzés helyén, 
általában egy magasan függesztett kijelző, amely jelzi a 
folyamatok jelenlegi állapotát és figyelmezteti a folya-
matban dolgozó csoport tagjait a felmerült problémákra. 
Just-in -Time – azon szervezési elv, mely célja, hogy a 
megfelelő anyag, eszköz, információ, vagy akár ember a 
megfelelő időben és megfelelő mennyiségben érkezzék 
be a felhasználás, alkalmazás helyére. Kanban – egy 
szabványos „jelzés” (lehet kártya, vagy éppen egy táro-
lóedény), mely továbbítja az információt a folyamat elszi-
getelt lépései között azzal kapcsolatosan, hogy az előre 
meghatározott tevékenységet el lehet végezni. E nélkül a 
jelzés nélkül azonban az egyes tevékenységek nem me-
hetnek végbe. Poka-Yoke – „hibaálló megoldás”, egy hi-
baelhárító eszköz, vagy megoldás, mely az emberi téve-
dés lehetőségét igyekszik kizárni. „U” alakú cella – a 
munkavégzés helyszínének formájáról kapta a nevét, a 
munkavégzéshez alkalmazott berendezések, eszközök 
fizikai elrendezésére utal. kialakításáról Ennek lényege, 
hogy az elrendezés miatt a dolgozónak kisebb utat kell 
megtenniük az utolsó művelet után az első lépéshez való 
visszatéréskor, ugyanakkor javul a dolgozók közötti 
kommunikáció lehetősége. 
A táblázat eredményeket bemutató oszlopa jól szemlél-
teti, hogy a lean menedzsment az ipari tevékenységek 
fejlesztésénél megismert eredményekhez hasonló nagy-
ságrendű és típusú fejlődést idézett elő a kórházaknál is. 
A továbbiakban nézzük meg részleteiben is, hogy a 
többség milyen eszközöket alkalmazott és azokkal mi-
lyen eredményeket ért el. 
A lean átalakítás során alkalmazott eszközök 
A kutatás során megvizsgált esetleírások számos lean 
eszköz alkalmazását írják körül, azonban csak ritkán 

használják a lean átalakulás irodalmából ismert kifejezé-
seket. Az alkalmazott eszközök pontos leírása általában 
hiányzik, azokra jellemzően csak egy-egy bővített mon-
dat utal. 
Ez alól néhány kivételt találunk, így pl. az A3 riport, vagy 
az érték-áram térkép (VSM) elkészítését, az „5 Miért?” 
eszköz és az ok-okozat elemzés alkalmazását. Ennek 
magyarázata feltehetőleg az, hogy ezek az eszközök 
sokkal inkább az adatelemzés és megjelenítés eszközei, 
mintsem a folyamatok szervezéséé, így könnyebben al-
kalmazhatók új környezetben is. Mindezek ellenére 
Jimmerson és társai több megjegyzése utal arra, hogy 
még ezen eszközök esetében is szükség van a környe-
zethez való igazításra [17]: „ A Toyota fejlettebb A3 riport 
rendszerét adaptáltuk az egészségügyre…” (8. old.). Az 
elemző, megjelenítő eszközöket egyszerűbb adaptálha-
tóságuk miatt érdemes a többi eszköztől elkülönítve 
vizsgálni. Az elemzőeszközök alkalmazásáról szóló em-
lítések gyakoriságát a 33..  áábbrraa mutatja. 
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33..  áábbrraa  AAzz  aallkkaallmmaazzootttt  eelleemmzzőő,,  rreennddsszzeerreezzőő  

eesszzkköözzöökk  eemmllííttééssii  ggyyaakkoorriissáággaa  [12]  
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Az esetleírásokban az elemző eszközök közül leggyak-
rabban az értékáram feltérképezését említették, mely a 
folyamatszemlélet jelenlétét, annak kialakítására tett lé-
péseket mutatja. Az értékáram térkép leggyakoribb elő-
fordulása egybeesik [18] tapasztalataival is. Jimmerson 
és társai szerint az értékáramok feltérképezése (VSM) 
könnyen adaptálható bármely kórházi környezetre és 
igen jól alkalmazható a folyamatok áttekintéséhez és a 
fejlesztésre szoruló pontok kiválasztásához [17]. A másik 
sokszor említett eszköz az ok-okozat elemzés, az 
Ishikawa, avagy halszálka diagram és az „5 Miért?” 
technika segítségével. Ez a probléma feltárás széles 
körben alkalmazott eszköze, tehát nem feltétlenül csak a 
lean átalakuláshoz kapcsolható. A közvetlen megfigyelés 
a folyamattérkép készítéséhez, vagy a hibaelemzéshez 
nyújt segítséget. Az A3 riport a Toyotától átvett eszköz, 
ezt Cindy Jimmerson maga dolgozta át és a beszámolói 
szerint számos esetben alkalmazta sikerrel. Tapasztala-
taiból könyv is született. Az A3 riport előnyeit is ecseteli: 
segít a helyzet tárgyilagos bemutatásában, így különö-
sen jó hasznot hajt az egyes osztályok közötti kérdések 
megoldásában, segíti az érzelmektől fűtött vitás kérdé-
sek higgadt megtárgyalását [17]. Ennek ellenére rajta kí-
vül más nem említi az eszköz alkalmazását. Az esetek 
elemzése tulajdonképpen a probléma-feltárás része. A 
„betegek igényeinek értékelése” itt egy elemző eszköz 
(egyetlen említéssel!), azonban a lean menedzsment lo-
gikája szerint ennek a mindennapos működés részének 
kellene lennie. 
A tanulmányokban említett megoldásokhoz általam kap-
csolt eszközök típusainak gyakoriságát a 44..  áábbrráánn mu-
tatom be. Az ábráról kiderül, hogy a feldolgozott 20 eset-

ben számos lean átalakulási eszközt, illetve az azok mö-
götti elgondolást alkalmazták. Ugyanakkor az említések 
viszonylag alacsony száma arra utal, hogy legfeljebb né-
hány eszközről mondható el, hogy általánosan alkalmaz-
zák, a többség csak szórványosan jelenik meg az eset-
leírásokban. 
 
Ez a tapasztalat azt a feltevést erősíti, hogy az érintett 
kórházak általában még a folyamat elején tartanak, és 
hosszú út áll előttük, míg a lean menedzsment az eszkö-
zök tucatjait alkalmazó, a működést minden irányból át-
ható rendszerré válik. E kijelentés az általánosíthatósá-
gát gyengíti az a tény, hogy egyes jelek szerint, jelentős 
a különbség a bemutatott kórházak lean átalakulás terén 
tett erőfeszítése terén. Sőt, a publikációkban megjelenő 
estek fókusza, kiterjedése is eltérő lehetett. Nyilvánvaló, 
hogy a kisebb horderejű problémáknál kevesebb eszköz 
alkalmazására nyílik lehetőség. Komplex megoldást 
mutat pl. a Virginia Mason Medical Center esete [14], 
ahol egy 27 ágyas osztály esetében 8 különböző eszköz 
kerül említésre összesen 10 alkalommal (andon, JIT, 
kanban, egydarabos áramlás, készlet a felhasználás he-
lyén, standard műveletek, csoportmunka, munkacellák). 
Ezzel szemben egyetlen eszközt említ a University of 
Pittsburg School of Medicine, Shadyside Hospital [19], 
ahol a patológián a vizsgálatok pontosságát az alkalma-
zott kifejezések standardizálásával fejlesztették Ebben a 
kórházban. Ismertek ugyanakkor más lean átalakulási 
fejlesztések is [1]. 
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Az alkalmazási gyakoriságokat áttekintve feltűnő a tevé-
kenységek standardizálásának (standard operations 
procedure – SOP) dominanciája. Ez a folyamatok újra-
szervezésével együtt egy, a kórházi folyamatoknak az 
ipari szemléletnek megfelelő szervezésére enged követ-
keztetni: a folyamatok átgondoltak, a tevékenységek 

pontosan szabályozottak. Ez pontosan megfelel a lean 
átalakulás szemléletének. A jelenség azért érdemel ki-
emelt figyelmet, mert a lean átalakulás elleni leggyako-
ribb érv szerint a kórházi ellátás azért nem standardizál-
ható, mert ott emberekkel foglalkoznak és minden ember 
más. Természetesen ez utóbbival nem vitatkozom, 

71 oldal

Alkalmazott eszközök említési gyakorisága

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

sta
nda

rd m
űv

ele
tek

fol
ya

matok
 át

ter
ve

zé
se

an
do

n
ké

pz
és

ka
ize

n hét

ké
sz

let
 a 

fel
ha

sz
n. h

ely
én

mun
ka

ce
lla

viz
uá

lis
 m

en
ed

zs
men

t

sta
nda

rdizá
lás 5S

ka
nb

an
VSD

ka
ize

n  

eg
yd

arab
os á

ramlás

meg
osz

tot
t fe

lad
atk

örö
k

az
on

nali
 pr

ob
lém

am
eg

old
ás

ké
sz

let
lim

ite
k

mun
ka

meg
osz

tás

cs
op

ort
mun

ka
TPM

he
iju

nk
a

po
ka

-yo
ke

hú
zá

s e
lve

 

/37
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ugyanakkor az esetek tanúsága szerint a tevékenységek 
standardizálása mégis kivitelezhető. Sőt, ahogyan azt a 
Royal Bolton Hospital igazgatója írásában megjegyzi 
[10]: „a standard munka nem más, mint amit mi a múlt-
ban hatásos klinikai gyakorlatnak neveztünk. A trükk az 
egészben, hogy nem csak azonosítani, hanem be-
ágyazni kell ezeket oly módon, hogy napi szinten is kö-
vetkezetesen betartsuk azokat.”(237. old.) Vagyis a 
standardok alkalmazása a korántsem idegen a kórházi 
betegellátástól. 
A 3. helyen álló „andon” tartalma szerint a minőségileg 
kifogásolható szolgáltatás nyújtásának felfüggesztését 
jelenti általánosan (a jidoka elv megvalósítása a dolgo-
zók által), az esetekben konkrétan a betegekre veszélyt 
jelentő bármilyen tevékenység leállítása, illetve az ilyen 
körülmény jelentése kerül említésre. Ismerve az elszo-
morító statisztikákat a kórházi nem kívánatos események 
számáról ez csak üdvözölhető. 
A további eszközök részletes elemzésétől eltekintek. 
Ezek esetében a legfontosabb információ, hogy olyan 
eszközökről van szó, amelyek a lean átalakulás gondol-
kodásának, ipari gyakorlatának szemléletükben megfe-
lelnek, ugyanakkor a kórházi környezetben alkalmazzák 
őket. A továbbiakban érdemes kiemelni mindazokat az 
általános tapasztalatokat, amelyekkel az esetek szolgál-
nak a különböző eszközök tulajdonságaival, alkalmaz-
hatóságával kapcsolatosan: 
 A hibák felkutatása egyszerűnek tűnik, de a kórházi 

dolgozók olyan szinten hozzászoktak, hogy a 
problémákkal együtt kell élniük, hogy gyakorlatilag 
nem is veszik észre azokat [20]. 
 A labor, a gyógyszertár és az IT csoport dolgozói 

általában könnyebben megértik a lean változások 
célját és menetét. Jimmerson és társai ezt azzal 
indokolják, hogy ezek a területek már rendelkeznek 

bizonyos folyamatszemlélettel, és könnyebben 
szakítanak időt is a változtatások véghezvitelére 
[17]. Szemben mindezzel, akik az ápolási területen 
dolgoznak, nehezebben birkóznak meg szervezett 
segítség nélkül a változásokkal együtt járó 
problémákkal. 
 New et al. a csoportmunka és a változtatások 

kommunikálásának nehézségeire hívja fel a fi-
gyelmet [21]. A műszakban dolgozó személyzetnél 
a műszakváltások közötti 20 percben van lehetőség 
mindenkivel beszélni, azonban ebbe az időbe sok 
más témának is bele kellene férnie, sőt a dolgozók 
egy része már kimerült. Ez a közös munkát 
hátráltatja, feleslegesen és drasztikusan elhúzza a 
változtatások bevezetésének idejét. Emiatt nehéz 
fenntartani a projektekhez szükséges lelkesedést. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a kutatott kórházak 
csak kevés lean eszközt alkalmaznak, tehát feltehetően 
messze állnak még az átfogó menedzsment rendszer al-
kalmazásától. Egyelőre a lean átalakulás első lépéseihez 
szükséges elemző és szervező eszközök (VSM, folya-
matok átszervezése, tevékenységek standardizálása) és 
a hibákat a felmerülésük pillanatában feltáró és blokkoló 
megoldások (andon) alkalmazása a jellemző. Az esetek-
ben megjelenő eszközök már a kórházi környezetnek 
megfelelő változatok. Az egyes konkrét eszközök még az 
egészségügyi környezetben sem feltétlenül kompatibili-
sek. A különböző osztályok kezdetben eltérő sebesség-
gel képesek a változásokat megvalósítani. Ebben rész-
ben szerepet játszik az egyes osztályok folyamatorien-
táltsága, az érintettek számára közösen rendelkezésre 
álló idő és a problémákra való érzékenység. Mindezek a 
megállapítások alátámasztják az a korábbi elképzelést, 
mely szerint az ipari megoldások adaptált változatai 
megállják a helyüket az egészségügyi ellátásban is. 
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A lean átalakítások eredményei 
Részben a lean átalakulással szembeni várakozásoknak 
tudható be, hogy minden elemzett mű szerzője igyekszik 
kiemelni annak eredményeit. Ennek magyarázata az elő-
zőekben bemutatott eszközökkel hasonlatos és érthető; 
a gyakorlat számára talán a legfontosabb kérdés a lean 
átalakulással elérhető eredmények kikutatása, és a ku-
tatói társadalom is egyre inkább érdeklődik a téma iránt. 
Ugyanakkor Fillingham szerint a szolgáltatás eredmé-
nyének megfoghatatlansága, valamint a vevő (páciens) 
aktív szerepe miatt az egészségügyi környezetben az 
egyik legproblémásabb feladat az eredmények egyér-
telmű kimutatása [10]. 
Meglepő, hogy az egyes esetekben, csakúgy, mint az 
alapirodalom szerint, a lean átalakulás csaknem kizáró-
lag pozitív eredményeket hoz. A 20 külföldi eset össze-
sen négy negatív említést azonosított három projekthez 
kapcsolódóan. Ezek részletes bemutatását indokoltnak 
tartom: 

• Raab et al. egy patológiai osztályon figyelte meg, 
hogy a minták értékelésénél alkalmazott kifejezések 
standardizálásának hatására nőtt a nem-di-
agnosztizálható minták aránya. A jelenséget Raab 
et al. nem magyarázza [19]. 

• A 4 említésből kettő ugyan ahhoz az esethez tarto-
zik. Furman - Caplan a Virginia Mason Medical 
Center által bevezetett betegbiztonsági jelző 
rendszer működésével kapcsolatosan jegyzi meg, 
hogy mivel a rendszer dokumentálja az ellátásban 
elkövetett hibákat, az lehetőséget teremt a betegek 
és hozzátartozóik részére, hogy az információkat 
egy esetleges peres ügyben az intézmény ellen 
felhasználják. Ugyanebből kifolyólag az intézmény 
jobban ki lesz téve a sajtó támadásainak is [13]. 

• A negyedik megjegyzést Laursen et al. teszi egy 
dániai kórház esetében. Ennek lényege, hogy hiába 
növeli a kórház a hatékonyságát, és lát el több 
beteget a korábbival megegyező erőforrás 
ráfordítással, ennek mindaddig van csak értelme, 
amíg a megnövekedett teljesítményt a finanszíro-
zójával el tudja ismertetni. Abban az esetben 
azonban, amikor a Dániában is működő kvótás fi-
nanszírozási rendszerben a kvótát a kórház a ko-
rábbi évek teljesítménye alapján kapja, akkor elő-
állhat a helyzet, hogy a lean átalakulás eredmé-
nyeként létrejött többletkapacitások segítségével 
ellátott betegek már nem férnek a meghatározott 
kvótába, így a betegek ellátásának a költségeit a 
finanszírozó nem fedezi. Így a kvótarendszer tu-
lajdonképpen bünteti a lean átalakuláshoz hasonló 
hatékonyságnövelő kezdeményezéseket [22]. 

Látható, hogy a lean átalakulás négy negatív kimeneté-
ből tehát tulajdonképpen egyetlen egy a tény – ennek 
okát azonban nem ismerjük –, a további három egyelőre 
feltételezés. Ettől függetlenül igen fontos ezekre a lehe-
tőségekre felhívni a kórházvezetők és a finanszírozási 
rendszerek kidolgozóinak figyelmét is. A jogi következ-
ményekkel kapcsolatosan Furman és Caplan maga is 
úgy vélekedik, hogy ez a negatív hatás szükségszerű ál-
dozat a betegellátás biztonságának növelése érdekében, 
mely ráadásul az intézmény fejlődésével várhatóan 
egyre csökken majd [13]. Ezt a várakozást erősítik Spear 
[1] tapasztalatai is. A nyitottság pedig növelheti a bete-
gek bizalmát az intézmény iránt, így összességében a 
magasabb forgalom és piaci ár ellensúlyozhatja az eset-
leges negatív hatásokat. A kvótás finanszírozási rend-
szer gyakorlatilag a piaci elveken nyugvó „vevői érték” 
meghatározásának gátja. Ez alapvető probléma lehet 
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minden kórház számára, amely ilyen típusú rendszer ré-
sze. 
A lean átalakulás pozitív eredményeinek típusait a kül-
földi esetekben az 55..  áábbrraa  mutatja be. Mindezek az 
eredmények jellegükben nagy hasonlóságot mutatnak 
Radnor et al. felmérésében szereplőekkel [18]. Az ábrán 
24 típust tüntettem fel, de ezeken túl még 10 további po-
zitív eredményt említenek legalább egyszer a szerzők. 

Az ábrán feltüntettem, hogy milyen téren hányszor sike-
rült javulást elérni (említések száma, pl. késlekedés 
csökkenése, kapacitások növekedése, stb.) és hogy az 
adott típusú eredményt hány forrás hivatkozta. A két adat 
együtt árnyaltabb képet adhat az egyes eredménytípu-
sok súlyáról. 

A karcsúsítás pozitív hatásainak területei
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55..  áábbrraa::  AA  lleeaann  pprroojjeekktteekk  ppoozziittíívv  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  ggyyaakkoorriibbbb  tteerrüülleetteeii  ((eemmllííttéésseekk  sszzáámmaa)) [12] 
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A két adatsor alapján az alábbi gyakorisági sorrend lehet 
jellemző (habár egy ilyen rangsor felállítása nem kimon-
dott cél, az eredmények bemutatását segíti) [12]. 

1. A betegek várakozási idejének csökkenése (várólis-
ták hosszának csökkenése, és az ellátás során tör-
ténő várakozások is). 

2. A felesleges tevékenységek, pazarlások kiküszöbö-
lése kapcsán nőtt az ellátó egységek kapacitása. Pl. 
duplájára nőtt a megvizsgált betegek száma. 

3. A zavaró körülmények és a stressz csökkenése mi-
att nőtt a dolgozói elégedettség, csökkent a fluktuá-
ció (20%-ról 4%-ra, ). 

4. Számos esetben megtörtént a kultúraváltás: a 
dolgozók érzékenyebbekké váltak a problémák 
előfordulására és annak a lehetőségére, azonnal 
reagáltak az elhárításuk érdekében. 

5. A problémaérzékenységgel összefüggésbe hozha-
tóan több helyen előfordult a folyamatokban koráb-
ban jellemző késlekedés csökkenése. Pl. az elren-
delt beavatkozás végrehajtásának késlekedése a 
korábban jellemző 43 percről 10-re csökkent. 

6. Szintén viszonylag gyakori a folyamatok 
megbízhatóságának jelentős növekedése. Pl. a 
patológián a hibásan negatív eredmények arányá-
nak csökkenése 41,8%-ról 19,1%-ra. 

7. Feltehetőleg szintén kapcsolatban van a 
problémaérzékenység növekedésével a nemkívá-
natos események számának csökkenése (fertőzé-
sek számának jelentős visszaesése, illetve a meg-
előzésüket célzó riasztások számának a 
növekedése (4 év alatt a riasztások száma 76 szo-
rosra nőtt ). 
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8. 5 alkalommal jelenik meg a betegek elégedettségé-
nek növekedése, mint eredmény. Több információt 

kaptak, kevesebb stressznek lettek, kevesebbszer 
kellett hívniuk a nővéreket, az első kapcsolatfelvé-
telkor 90% eséllyel kaphattak időpontot. 

9. A lean átalakulás eredményeként megszűnt az esz-
közök, iratok keresgélése és nőtt azoknak az ese-
teknek az aránya melyben az ellátáshoz szükséges 
minden eszköz, anyag az igény felmerülés idő-
pontjában már rendelkezésre állt; 5%-ról 65%-ra. 

10. Feltehetően más eredményekkel összefüggésbe 
hozhatóak azok a megjegyzések, melyek arról 
számolnak be, hogy a dolgozóknak több idejük jut a 
betegellátásra, mint korábban. Pl. a klinikán az or-
vos-beteg idő 240 percről 285 percre nőtt. 

11. Logikailag sok más eredménnyel összefüggésben 
hozható a benntartózkodási idő csökkenése akár 
33%-kal. Shannon et al. a kórházban szerzett fertő-
zések számának csökkenésével indokolja, míg Ben-
Tovim et al. a torlódások megszüntetésével. 

A további eredmények részletes bemutatásától eltekin-
tünk, azonban álljon itt egy felsorolás annak érzékelteté-
sére, hogy milyen típusú eredményeket említenek még a 
szerzők: 
Csökkent az adminisztráció, a folyamatlépések száma, a 
folyamatok elvégzéséhez szükséges idő, mert a folya-
matok egyszerűbbé váltak,, az osztályok terhelése, a 
költségszint, a készletszint, a sürgősséggel leadott 
készletrendelések száma, az elfekvő készletek állomá-
nya, műtétek, betegidőpontok lemondása, a szükség-
szerű hibakorrekciók száma, az előkészületi idő, a halá-
lozási arány. 
Javult a szabálykövetés, a szakképzett dolgozók idejé-
nek kihasználása; a dolgozók számára (pl. szünetre) 
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megtakarított idő, a dolgozók közötti kommunikáció, a 
dolgozói morál. 
Továbbá kialakult a csapatmunka; a betegigényeket sok-
kal jobban megértette a kórház; kialakult a kórház jövő-
képe, nőtt a termelékenység, kiegyensúlyozottabbá vált 
az orvosok terhelése, helyreállt; a pénzügyi egyensúly. 
A pozitív kimenetek szinte kizárólagossága, melyet a 
fentiekben írottak is jól szemléltetnek, meglepő ered-
ménynek számít, mely feltétlenül további kutatásra ér-
demes. Egy magyar kórház esete segít a jelenség lehet-
séges magyarázatainak feltárásában [12]: (1) A jelenség 
mögött a módszertan előnye rejlik: a csoportmunka és az 
összes (lényegi) érintett jelenléte a fejlesztés során, 
megteremti a lehetőségét annak, hogy az esetleges ne-
gatív hatásokra már a megoldások kidolgozásánál fi-
gyelmet fordítsanak, és azokat kiküszöböljék, vagy más 
típusú megoldást keressenek. Mivel ez a magyarázat 
feltételezi, hogy minden projekt esetében körültekintő 
csoporttervezés és projektmenedzsment történt –mely a 
gyakorlattól némileg elrugaszkodottnak tűnik– érdemes 
további magyarázatokat is keresni. (2) További magya-
rázat lehet a korábban is említett sok hiba, melynek le-
küzdése értelemszerűen minden esetben pozitív ered-
ményeket hoz, hiszen mindenki érdekét szolgálja. Ter-
mészetesen nem kizárható Elkuzien et al. [23] felvetése 
sem, mely szerint a rózsaszínű jelentéseken túl kudarc-
cal végződött esetek is vannak, csupán ezekről nem ké-
szülnek beszámolók. Ennek azonban ellentmondanak az 
esetekben megemlített negatívumok [12] és Jenei et al. 
írása, ahol megjelennek a fejlesztéseket gátló tényezők, 
ennek ellenére a projektek képesek voltak pozitív ered-
mények felmutatására [24]. Habár ezekben az esetekben 
is rövid távú negatív hatásokról van szó, amelye később 
pozitívba csapnak át. Radnor et al. szerint azok a pro-

jektek, amelyek eredeti célja a költségcsökkentés, vagy a 
létszámcsökkentés volt, jellemzően nem érték el céljukat 
[18]. 
A kiinduló irodalom szerint a lényeges még az eredmé-
nyek eléréséhez szükséges idő és az eredmények 
fenntarthatóságának kérdése is. 
Az eredmények eléréséhez szükséges időt Jimmerson et 
al. adja meg egyértelműen egyetlen esetben [17]. Ebben 
a patológiáról az ellátást nyújtó orvoshoz a jelentések 5 
nap alatt érkeztek meg korábban, ezt akarták csökken-
teni 2 napra. Ennek a célnak az eléréséhez két hónapra 
volt szükség. [17]. A további esetekben nem derül ki, 
hogy a bemutatott eredmények eléréséhez mennyi időre 
volt szükség. Csupán utalásokat találunk arra vonatko-
zólag, hogy a fejlesztések egy részét az egy hetes (5 
napos) villámfejlesztő (kaizen) hetek során valósították 
meg. Ebből azonban nem derül ki, hogy milyen további 
intézkedések voltak szükségesek a bemutatott eredmé-
nyek eléréséhez. Ezen túl New et al. jegyzi meg egy se-
bészi sürgősségi osztály, ápolással foglalkozó projektje 
kapcsán, hogy a kommunikációra felhasználható csekély 
idő miatt a változtatások véghezvitele „meghökkentően 
hosszú időt vett igénybe” (7. old). Ez a megjegyzés arra 
hívja föl a figyelmet, hogy az egészségügyi ellátás ter-
mészete, és annak szervezési sajátosságai is befolyás-
sal lehetnek a változtatások megvalósításának idejére, 
ennek folyományaként pedig az eredmények megjele-
nési idejére is. 
Az eredmények fenntarthatóságát illetően szintén kevés 
konkrétumot találunk. Shannon et al. leírja, hogy a fertő-
zések száma alacsonyan maradt a fejlesztések beveze-
tése után még 34 hónapon át [24], míg Appleby szerint a 
VA Medical Center sebészeti osztályán nem történt 
nosocomiális fertőzés az intézkedésektől számított négy 
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hónapon belül. További négy forrás szól arról, hogy mi-
lyen feltételei vannak a visszarendeződés elkerülésének, 
azaz az eredmények fenntartásának. Jimmerson et al. és 
Nelson-Peterson – Leppa a menedzsment tagjainak a 
változásokban való részvételében és jelenlétében látja 
az eredmények garanciáját. Fillingham a csoportvezetői 
szintű vezetők elköteleződésében látja a garanciát, míg 
Appleby a csoportvezetőnek a problémamegoldó és 
elemző szerepét emeli ki. 
Összegzésként elmondható, hogy az irodalom és a gya-
korlati tapasztalatok is a lean átalakításnak igen sok, 
különböző típusú pozitív eredményét sorolták fel. Az 
eredmények túlnyomó része egy jól körülírható logikai 
rendszer elemeként fogható fel – mely jól illeszkedik a 
lean átalakulás lényegéhez. Ebben a logikai rendszerben 
a folyamatok javuló megbízhatósága, a hibák és a feles-
leges munka csökkentése áll a középpontban. Mindezek 
hatására javul az ellátás számos mutatója (ellátási idő, 
fertőzések száma, betegidő, stb.), sőt javul a helyzet az 
ellátók oldaláról is (kevesebb stressz, alacsonyabb ter-
helés, több idő). Mindez a betegek és a dolgozók elége-
dettségét is növeli, sőt –nem utolsó sorban– a pénzügyi 
egyensúlyra is jó hatással van. 
A kutatás azonban azt is bizonyítja, hogy –az előzetes 
várakozásoknak megfelelően– a lean átalakulásnak ne-
gatív kimenetei is lehetnek. Szintén igazolódni látszik 
azonban, hogy ezek száma töredéke a pozitív hatások-
nak. Hátrányok lehetőségeit hordozzák magukban a hi-
bák nyilvánvalóvá tétele, valamint a hatékonyságnöve-
lést nem támogató finanszírozási környezetben való mű-
ködés is. A lean átalakulás időszükségletével és az 
eredmények fenntarthatóságával kapcsolatosan szintén 
igazolódtak a kiemelt irodalomban megfogalmazott fel-
vetések. A kórházi működés sajátosságai miatt a lean 

átalakulás az iparban tapasztaltnál jobban elnyúlik idő-
ben. Az eredmények fenntarthatósága látszólag erősen 
függ mind a csoport szintű vezetők elkötelezettségétől, 
mind a felső vezetés jelenlététől a változási projektek és 
a napi működés során. 
Összefoglalás 
Az egészségügyben a lean átalakulás még csak a kez-
deti fázisában van. Habár az USA-ban és az Egyesült Ki-
rályságban az ezredforduló óta egyre több kórház alkal-
mazza a lean menedzsment eszközeit valamilyen szin-
ten, a világ többi országában a lean egészségügy még 
csak szórványos jelenség. Mi több, világszinten is csak 
kevés egészségügyi szolgáltató alkalmazza a lean me-
nedzsmentet, mint átfogó rendszert.  
Egy friss felmérés szerint, mely a kórházak lean átalakí-
tásának tapasztalatait vizsgálta, a kórházi ellátási és tá-
mogató folyamatokra egyaránt jellemző a bonyolultság, a 
szervezetlenség és az átláthatatlanság. tulajdonképpen 
ennek eredményének tekinthető a betegek egészségét, 
biztonságát veszélyeztető számos esemény, melyről 
egyértelmű jelzéseket adtak a korábbi kutatások. Szintén 
a rosszul szervezett folyamatok számlájára írható az 
erőforrások pazarlása, miközben azokból egyre keve-
sebb áll rendelkezésre, a dolgozók frusztrációja, stb. 
A kutatás tanúsága szerint ugyanakkor a folyamatok lean 
szemléletű átalakítása egyértelműen pozitív változásokat 
hozott, felszabadítva erőforrásokat, csökkentve a dolgo-
zók terhelését, átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és bizton-
ságosabbá téve az ellátást, nem utolsó sorban a betegek 
nagyobb megelégedésére. 
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A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület rovata 
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3. Változások az alkritériumok szintjén 
Az első szembetűnő eltérés a két modell alkritériumai 
között azok kérdő és állító mondatba történő megfogal-
mazásában található. Míg a KMD modell kérdéseket fo-
galmaz meg a modellben, addig az EFMQ 2010-es mo-
dell állításokat tartalmaz, ami egy fontos különbséget je-
lent a két modell között. 

KMD modell alkritérium EFQM 2010 modell 
alkritérium 

1.a Az intézmény vezetése 
hogyan vesz részt sze-
mélyesen az intézmény 
hosszú távú terveinek és 
értékrendjének kialakítá-
sában? A vezetők hogyan 
mutatnak példát az intéz-
mény teljes működésében 
megvalósuló „Kiválóság 
kultúra” elterjesztésében? 

1.a A vezetők kialakítják a 
szervezet küldetését, 
jövőképét, értékrend-
jét és etikai alapelveit, 
és mintaszerűen 
cselekednek 
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Tehát míg a KMD modell kérdések formájában gyűjti 
össze, hogy mire terjedjen ki az önértékelés során a mű-
ködés vizsgálata, addig az EFQM modell egy kiválós 
szervezet ismérveit szedi össze az egyes 
alkritériumokhoz kapcsolódó működési területekre. 

Ez az eltérés ugyan aprónak tűnik, de még is igen fontos 
szemléletbeli különbséget jelent a két modell között. 
Ugyanis az EFQM modell egy kiváló szervezet működési 
modelljét mutatja be, míg a KMD modell azt gyűjti össze, 
hogy mely területeken kell a kiváló működéshez szüksé-
ges elemeket megvizsgálni. 
Természetesen a KMD modellben is az alpontok több-
sége egyben a modell értékűséget is meghatározza, mi-
vel a vizsgálati szempontok összegyűjtésénél számos 
esetben közvetett utalást tesz a modell a kiváló intéz-
ménytől elvárt mintára is. Azonban ez a fajta megfogal-
mazás akkor sem olyan egyértelmű, mint az új EFQM 
2010 modellnél. 
A cikk további részében az alkritériumok közötti változá-
sokat tekintjük át kritériumonkénti bontásban. Az 
alkritérium számokra történő hivatkozás minden esetben 
az új EFQM 2010-ben lévő számozásra vonatkozik. 
Adottságok 
Az EFQM modell alkritérium rendszere is számos helyen 
átalakult, aminek köszönhetően egyes alkritériumoknál 
újabb eltérés alakultak ki a KMD és az EFQM modellek 
között, míg más alkritériumoknál közeledtek a modellek 
egymáshoz. 
 

Megjegyzés
Brainspotting Bt. Kiválóság Tanácsadó Csoport www.kivalosagtanacsadocsoport.hu)



A 1. Vezetés kritérium alkritériumainál az első szembe-
tűnő eltérés az alkritériumok számában található. Míg a 
KMD modellben négy, addig az EFQM 2010 modellnél öt 
alkritérium található. 

KMD modell EFQM 2010 modell 
1.a  1.a  
1.b  1.b  
1.c  1.c  
1.d  1.d  
- 1.e  

A plusz alkritérium (1.e) tulajdonképpen az EFQM modell 
korábbi változtatása során, már 2003-ban belekerült az 
EFQM modellbe, amikor is egyértelművé vált, hogy a 
változások menedzselése kiemelt fontosságú a szerve-
zetek sikeressége szempontjából. Mivel ezek a legtöbb 
esetben a teljes szervezetet érintő változások, ezért 
szinte automatikusan következett, hogy ezeknek a válto-
zásoknak a menedzselése a vezetés (vagy inkább itt 
helyesebben a menedzsmentnek) a feladata. Ennek a 
következményeként került bele az új alkritérium az 1. 
Vezetés kritériumba, ami a KMD modellben nem szere-
pel. 
Mindezeken felül az értékrend, küldetés és jövőkép lé-
nyegesen hangsúlyosabban jelenik meg az 1. kritérium 
alkritériumaiban. Ami szintén egy általános eltérés a két 
modell között. 
Összességében elmondható, hogy az 1. Vezetés kritéri-
umnál elsősorban nem a vizsgálandó területek módo-
sultak, hanem egyfajta vezetői szemléletváltás történt a 
modellben. Ez is jelzi, hogy a modell ugyanezt a szem-
léletváltást várja el a szervezetek menedzsment rend-
szerében, amely váltás számos esetben a módszerek, 

alkalmazott megközelítések változását hozza magával. 
Ez is megerősíti, hogy az új EFQM modell sokkal jobban 
odafigyel a szervezeti kultúra elemeire, amelyek nem 
feltétlenül szabályozásokon keresztül irányíthatóak (be-
folyásolhatóak). 

KMD modell EFQM 2010 modell 
2.a  2.a  
2.b  

2.b  2.c  
2.c  2.d  

A 2. Stratégia kritérium esetében a lényegi eltérés a két 
modell között már a KMD modell megjelenése óta meg 
van. Ugyanis az EFQM modell első két alkritériuma (2.a 
és 2.b) egyetlen alkritériumba van összevonva a KMD 
modellnél. Azaz az intézményi stratégia kialakításához, 
és a tervezéshez külső és a belső forrásokból történő 
adatgyűjtés egy alkritériumban szerepel a KMD modell-
nél. 
A 2. kritérium alkritériumainál számos egyéb pontosítás 
történt (pl. 2.c és 2.d alkritériumnál az alkritérium címé-
ben is), illetve számos új megközelítés is megjelent az 
EFQM 2010 modellben (pl. képességek figyelembe vé-
tele a tervezésnél a 2.a alkritériumnál). 
A 2. Stratégia alkritériumainak vizsgálata alapján megál-
lapítható, hogy nem történt lényegi változás az 
alkritériumok szintjén az EFQM modellben. Csupán a 
tervezés pár elemét pontosították, illetve újabb vizsgálati 
szemponttal egészült ki az új EFQM 2010 modell. 
Ugyanakkor a korábbi különbség továbbra is megmaradt 
a KMD és az EFQM modell között, ami elsősorban a 2.a 
és 2.b alkritériumok összevonását jelenti. 
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KMD modell  EFQM 2010 modell 

3.a  3.a  
3.b  3.b  
3.c  3.c  
3.d  3.d  
3.e  3.e  

A 3. Emberek kritériumnál alapvetően nem változott meg 
az alkritériumok struktúrája, és az egyes alkritériumok fő 
tartalmi elemei sem. Ugyanakkor az alkritériumok tar-
talma, és néhány esetben a címe is pontosodott itt is az 
EFQM 2010 modellnél. 
Például a 3.a alkritérium címében megjelenik a stratégia 
fogalma, amely stratégiához való szorosabb kötödés vé-
gig vonul az új EFQM 2010 modellben. A stratégia hang-
súlyosabbá válása egy olyan meghatározó változás, ami 
a többi Adottságok oldali kritériumnál is markánsan 
megjelenik, és ezzel lényegi különbséggé válik az EFQM 
2010 és a KMD modellek között. 
A 3. Emberek kritérium részletes vizsgálatából megálla-
pítható, hogy bár első ránézésre igen kismértékű válto-
záson estek át az alkritériumok címei, de szemléletében 
lényeges módosításokat hozott az EFQM modell to-
vábbfejlesztése. Az új EFQM modell sokkal jobban fóku-
szál a „puha” megközelítésekre (pl. elkötelezettség nö-
velése), ami lényegesen hangsúlyosabb volt már a KMD 
modellben is. Ennek köszönhetően közelebb került a 
KMD modell és az új EFQM 2010 modell a 3. Emberek 
kritériumnál. 
 

KMD modell EFQM 2010 modell 

4.a  4.a  
4.b  4.b  
4.c  4.c  
- 4.d  
4.d  4.e  

A 4. Partnerkapcsolatok és erőforrások kritériumnál is 
eltér az alkritériumok száma a két modell között. Ugyanis 
a 4.d alkritérium hiányzik a KMD modellből, mivel az a 
KMD modell korábbi fejlesztése során beépült az 5. krité-
rium alkritériumaiba, mint a közoktatási intézmények fő 
tevékenységéhez (oktatás-nevelés) szervesen kapcso-
lódó, és nem különválasztható megközelítés. 
Továbbra is van két alkritérium (4.a és 4.e, ami a KMD 
modellben a 4.d-nek feleltethető meg), amelyek a két 
modellben tartalmukban közel állnak egymáshoz. A 4.a a 
partnerkapcsolatok menedzselésére, míg a 4.d 
alkritérium az információ és tudás menedzsment terüle-
tére terjed ki. 
Ugyanakkor a többi alkritériumnál (4.b és 4.c) meghatá-
rozó különbségek találhatóak továbbra is a két modell 
között. 
A 4.b alkritériumnál alapvető eltérések vannak a két mo-
dell között, mivel ez az alkritérium a pénzügyi erőfor-
rások menedzselésével foglalkozik. Az új EFQM modell-
nél tulajdonképpen nem történt lényegi változás az 
alkritériumban, ugyanakkor már a KMD és EFQM mo-
dellek közötti korábban is megtalálható volt ez az eltérés. 
A különbség elsődleges oka, hogy a közoktatási intéz-
ményeknél a pénzügyi folyamatok lényegesen kötöttebb 
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keretek között mozognak, és sokkal szorosabb kapcso-
latban vannak az intézmény ingatlanjainak, berendezé-
seinek és eszközeinek a menedzselésével. Ez a különb-
ség az új EFQM modellel is fennmaradt, és feltehetően 
jogosan fenn is fog maradni a jövőben is a két modell 
között. 
A 4.c alkritérium a gazdasági szektorban tevékenykedő 
szervezetek számára fontos elemmel egészült ki az új 
EFQM modellben, a természeti erőforrások menedzselé-
sével, ami már az alkritérium címébe is belekerült. Illetve 
itt is megjelenik a fenntartható fejlődés fogalma. 
Mivel a közoktatási intézmények erőforrás felhasználása 
egy igen korlátozott, ámde jól meghatározható körre ter-
jed csupán ki, ezért a modellben lévő változás jelentő-
sége sem olyan nagymértékű, mint például egy termelő 
vállalt esetében. A természeti erőforrások figyelembe 
vétele elsősorban szemléletformáló változást jelent a 
közoktatási intézmények számára.  
Összességében talán a 4. Partnerkapcsolatok és erőfor-
rások kritériumában volt a legkisebb tartalmi változás az 
új EFQM modellben az Adottságok oldali kritériumok kö-
zött. Az alkritérium struktúrája nem változott, és az 
alkritérium tartalma is csupán pontosodott, illetve a me-
nedzsment rendszerek fejlődése lett átvezetve az al-
pontok megfogalmazásába. 
Ugyanakkor a KMD modellel összevetve továbbra is 
ezen a területen található az egyik legnagyobb eltérés az 
EFQM és a KMD modellek között, mind az alkritériumok 
struktúrájában, mind az alkritériumok értelmezésében. 
 
 

KMD modell  EFQM 2010 modell  

5.a  5.a  
5.b  5.b  
- 5.c  
5.c  5.d  
5.d  - 
5.e  5.e  

Az 5. Folyamatok, Termékek és Szolgáltatások kritéri-
umnál egy érdekes átstrukturálás történt az alkritériumok 
rendszerében az új EFQM 2010 modellben. 
Először is egy alkritériumba (5.a alkritérium) lett össze-
vonva a korábbi modell 5. Folyamatok kritériumának első 
két alkritérium (régi 5.a és régi 5.b alkritériumok), és így 
egy közös alkritériumba tartozik a szervezet teljes folya-
mat menedzsment rendszerének a vizsgálata. 
Ez az alkritérium összevonás érdekes módon már ko-
rábban megtörtént a KMD modell 2005. évi felülvizsgá-
latánál. Ezért a közoktatási intézmények számára nem 
jelent újdonságot a régi EFQM modell 5.a és 5.b al-
kritériumának az összevonás. 
A következő 5.b alkritérium is azonos tartalmúvá vált az 
új EFQM modell struktúrában a KMD modellel. Magának 
a fő tevékenységnek (ami közoktatási intézmények eset-
ben esetén az oktatás-nevelés) a tervezéséhez kapcso-
lódó elemek vizsgálatát kell itt mindkét modellnél elvé-
gezni. 
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Az 5.c alkritérium egy teljesen új alkritérium az 2010-es 
EFQM modellben. 
Ennél az alkritériumnál jelenik meg, és töltődik fel tarta-
lommal az „értékajánlat” fogalma, mivel az itt lévő al-
pontok többsége ehhez a fogalomhoz van kötve. Igen 
fontos üzenete a modell változásnak a közoktatási in-
tézmények számára is a vevők számára nyújtandó „ér-
ték” definiálására vonatkozó elvárása. 
Valamint az 5.c alkritériumba kerültek a marketing és 
promóciós tevékenységhez kapcsolódó megközelítések. 
A modell értelmezése alapján mára egyértelművé vált, 
hogy hasonlóan fontos az oktatáshoz kapcsolódó pro-
móciós és marketing tevékenység, mint maga az oktatás 
tevékenysége. Főleg ha azt is figyelembe vesszük, hogy 
a marketing és promóció területéhez tartozik a szervezet 
által előállítandó „érték” definiálása is, mint ezen két te-
vékenység (marketing és promóció) kiinduló pontja. 
Az EFQM 2010 modell 5.d alkritériuma tulajdonképpen a 
KMD modell 5.c alkritériumával vethető össze. Mindkét 
modellnél ez az alkritérium foglalkozik a szervezetek fő 
tevékenységével: ami termelő vállaltoknál a termék elő-
állítását, szolgáltatóknál a szolgáltatás nyújtását, míg a 
közoktatás területén az oktatási-nevelési tevékenységet 
jelenti.  
Ennél az alkritériumnál is a modellek szektor specifikus-
ságából eredően van csupán különbség, de azok logi-
kájukban ugyanarra a területre fókuszálnak (a szervezet 
fő tevékenységének a megvalósítása) és hasonló elvá-
rásokat fogalmaznak meg. 
A KMD modellben szereplő 5.d alkritérium nem szerepel 
önálló alkritériumként az EFQM modellben. Ez a KMD 
2005. évi továbbfejlesztésénél vált külön alkritériummá, 
hogy ezáltal az oktatási tevékenység PDCA-ja egyértel-

műen megjelenjen a modellben. Ennek az eltérésnek a 
fő oka, hogy az EFQM modell az ilyen szintű PDCA-t el-
sősorban az alkritériumokon belül, illetve az értékelés lo-
gikáján keresztül emeli be az önértékelés rendszerébe.  
Tehát ennek az alkritériumnak az értelmezése az EFQM 
2010 modellben továbbra is más alkritériumokban, első-
sorban az 5.c alkritériumon belül, található meg az 
alkritériumokba integrálva. Míg a KMD modellnél ez egy 
külön értékelendő terület.  
Az utolsó 5.e alkritérium tartalmában ugyanazon terület 
vizsgálatára fókuszál, a vevői (KMD modellnél közvetlen 
partneri) kapcsolatok menedzselésére. Azaz alapjaiban 
megegyezik a két alkritérium, ugyanakkor az 
alkritériumból átkerültek a szolgáltatások promóciójához 
és marketing tevékenységéhez kapcsolódó elemek az 
EFQM 2010 modellnél az 5.c alkritériumban. 
Összességében megállítható, hogy az EFQM modellben 
az egyik legnagyobb változás az 5. Folyamtok, termékek 
és szolgáltatások kritériumnál történtek. Az egyes 
alkritériumok elnevezésének változtatásán, és az al-
pontok pontosításán és kiegészítésén felül az 
alkritériumok struktúrája is megváltozott. Ezért a közok-
tatás területén lévő modell alkalmazók körében talán 
ezen a területen kell a legjobban átgondolni az új modell 
értelmezését az alkalmazó közoktatási intézmény szá-
mára az EFQM 2010 modell használata előtt. 
Eredmények 
Az Eredmények oldali kritériumok áttekintése során 
azonnal látható, hogy nem történt lényeges változás az 
EFQM modell 2010-es átalakításánál a kritériumok és az 
alkritériumok felépítésében. 
 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 08-09. szám 2010. augusztus-szeptember 50/71 oldal

Megjegyzés
Értékajánlat (value proposition) - A szervezet termékeinek és szolgáltatásainak vevők számára ajánlott megkülönböztető értéke

Megjegyzés
Az 5.d KMD alkritérium a korábbi EFQM modellnél sem szerepelt külön alkritériumként.
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KMD modell  EFQM 2010 modell  

6. Közvetlen partneri eredmények 6. Vevői eredmények 

6.a A közvetlen partnerek véleménye az 
intézményről és teljesítményéről 

6.a Érzékelések/észlelések 

6.b A közvetlen partnerek elégedettségére 
vonatkozó további mutatók (az elége-
dettségre vonatkozó belső indikátorok) 

6.b Teljesítménymutatók 

7. Munkatársi eredmények 

7.a A munkatársak véleménye az intéz-
ményről és teljesítményéről 

7.a Érzékelések/észlelések 

7.b A munkatársak elégedettségére vonat-
kozó további belső teljesítménymuta-
tók (az elégedettségre vonatkozó belső 
indikátorok) 

7.b Teljesítménymutatók 

8. Társadalmi eredmények 

Társadalmi hatással kapcsolatos 
eredmények 

8.a Érzékelések/észlelések 

 8.b Teljesítménymutatók 

9. Kulcsfontosságú eredmények 

9.a Az intézmény kulcsfontosságú eredmé-
nyei 

9.a Kulcsfontosságú stratégiai eredmé-
nyek 

9.b Az intézmény kulcsfontosságú mutatói 9.b Kulcsfontosságú teljesítménymutatók 
1122..  ttáábblláázzaatt::  AA  KKMMDD  ééss  aazz  EEFFQQMM  22001100  mmooddeelllleekk  EErreeddmméénnyyeekk  oollddaallii  aallkkrriittéérriiuummaaiinnaakk  öösssszzeevveettééssee  

A 6., 7. és 8. kritériumoknál teljes mértékben megmaradt 
az alkritériumok felosztása, és értelmezése is, azaz a 
szervezet három meghatározó érintett köréhez kapcso-
lódó eredmények sorolhatóak ide (vevők, munkatársak, 
társadalom). 

Továbbra is megmaradt ezeknél a kritériumoknál az „a” 
és „b” alkritériumra történő bontás logikájában az érintett 
partnerkör által érzékelt teljesítmény („perceptions”), és 
az érintett partnerkörhöz kapcsolódó szervezeti teljesít-



mény-mutató („performance indicators”) logika szerinti 
felosztás. 
Tehát a 6. és 7. kritériumoknál az alkritériumok közötti 
szétválasztás logikája nem változott az EFQM modell-
ben, és így ez a struktúra megegyezik a KMD modellnél 
lévő alkritérium felépítésével, és nem jelent újdonságot a 
közoktatási intézmények számára. 
Ugyanakkor a 8. Társadalmi eredmények kritériumát a 
KMD modell nem bontja ketté, azaz egyben vizsgálja a 
társadalmat képviselő szervezetek és szervek vélemé-
nyét, és az ide kapcsolód szervezeti teljesítmény adato-
kat. Ezért ha egy közoktatási intézmény az EFQM mo-
dellt szeretné alkalmazni, akkor meg kell értenie a társa-
dalom véleménye és az ahhoz kapcsolódó 
teljesítménymutatók közötti különbséget, hogy szét tudja 
választani a két alkritérium szerint a társadalomhoz kap-
csolódó eredményeit. 
A 9. kritériumnál az EFQM modellben pontosítás történt 
az alkritériumok szétbontása között. Ugyanis a 9.a 
alkritérium egyértelműen a stratégiai célokhoz lett kötve 
az új EFQM modellben, ami az alkritérium elnevezésé-
ben is megjelenik. Míg a 9.b alkritériumba a stratégiához 
nem közvetlenül kapcsolható szervezeti teljesítmény-
mutatók kerültek. 
Ez a fajta bontás nem számít újdonságnak a KMD mo-
dellt alkalmazó közoktatási intézmények számára, mivel 
a KMD modell már korábban is eszerint az alapelv sze-
rint bontotta ketté a szervezet kiemelt eredményeihez 
kapcsolódó mutatóit. 
További lényeges változás a modell Eredmények oldali 
kritériumainak a felépítésénél hogy minden egyes krité-
rium elejére egy magyarázat került, ami kiemeli az ered-
mények értékelésének a szempontjait. Azaz magában a 
modellben is megjelenik a RADAR értékelési logika.  

Ehhez hasonló magyarázat találhatóa KMD modell min-
den kritériumának az indításánál is, csupán tömörebb 
megfogalmazásban. A KMD modellben található magya-
rázatban nem szerepel a RADAR értékelési logikához 
kapcsolódó minden elem (pl. okok ismerete, teljesítmény 
előre jelzése, eredmények szegmentálása is hiányzik). 
Az EFQM modell Eredmények oldali alkritériumainál még 
egy meghatározó változás, hogy kikerültek az alpontok 
közül a konkrét indikátorok megnevezései, és csak na-
gyobb eredmény, illetve elégedettség területeket ad meg 
a modell, például a 6.b alkritériumnál: 

„A szervezet céljától függően a mérések a követ-
kezőkre fókuszálhatnak: 

− termék előállítása, szállítása és szolgáltatás nyúj-
tása 

− vevőszolgálat, vevőkapcsolatok és támogatás 
− panaszok és elismerések 
− külső elismerések” 

EFQM modell részlet - 6.b alkritérium 
Ezzel is erősíti alá az új EFQM modell, hogy a szerve-
zetnek magának kell megtalálnia azokat az elégedettség, 
és belső teljesítmény mutatókat, amelyek segítik a szer-
vezet teljesítményének az értékelését, és lehetőséget te-
remtenek a szervezet számára a beavatkozásra. 
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Ezek alapján a közoktatási intézményeknek is érdemes 
átgondolniuk indikátor rendszerüket. Ugyanis habár a 
hasonló tevékenységnek és az azonos alapokon nyugvó 
jogszabályi kereteknek köszönhetően igen sok olyan 
teljesítménymutató, és elégedettség terület határozható 
meg, amelyek minden közoktatási intézményben egysé-
gesen értékelhetőek. Azonban az intézmények eltérő 
stratégiája, és eltérő helyzete miatt, akkor is az intéz-
ménynek feladata a rendelkezésre álló indikátorok közül 
kiválasztani a számára fontosakat, és szükség esetén az 

Megjegyzés
A RADAR az EFQM által védett, az EFQM alapú önértékeléshez tartozó értékelési módszertan, ami az értékeléshez kapcsolódó pontozás alapját is jelenti egyben.



4. Pontozás – Kritériumok, alkritériumok súlyozása 
Az EFMQ és a KMD modellhez is hozzátartozik egy kri-
térium, és alkritérium szintű súlyozási rendszer, amely 
azt mutatja meg, hogy a pontozásos értékelés során a 
modell egyes elemeit milyen súllyal kell figyelme venni 
az értékelés során. Ez egyfajta jelzés arra vonatkozóan, 
hogy az egyes területek milyen fontos szerepet tölthet-
nek be egy szervezet sikeressége szempontjából. Ez a 
súlyozási rendszer is megváltozott az új EFQM 2010 
modellnél, melyet a következő ábra szemléltet. 
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intézmény sajátosságainak megfelelően saját indikátoro-
kat is meghatározni, mérni és vizsgálni. 
Összefoglalva, habár az Eredmények oldali kritériumok 
és alkritériumok struktúrája nem változott az új EFQM 
modellnél, azért számos újdonsággal találkozhatunk 
ezen a területen is. Ugyanakkor ezeknek a változások-
nak egy része számít csak újdonságnak a KMD modellt 
alkalmazó közoktatási intézményeknél, mivel a változá-
sok többsége csak közelebb hozta a két modellt egy-
máshoz az Eredmények oldalon. 

11..  áábbrraa
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Az ábrából látható, hogy az Adottságok oldalon minden 
kritérium azonos, 10%-os súlyú lett, azaz minden területet 
azonos fontosságúnak tart az új EFQM 2010-es modell a siker 
elérése érdekében. 

Tehát az új EFQM 2010 modellnél három kritérium (2., 3 és 4. 
kritériumok) súlya kis mértékben növekedett, az 5. Folyamatok 
kritérium kárára. 

A KMD és az új EFQM 2010 modell összevetéséből az 
látható, hogy a legnagyobb eltérés az 5. Folyamatok, majd a 
4. Partnerkapcsolatok és erőforrások, és az 1. Vezetés 
kritériumai között van. Míg a maradék két kritérium (2. és 3. 
kritériumok) közel azonos súlyúak. Vagyis a modellek 
összevetése alapján az intézményi folyamatok, és az oktatás-
nevelési tevékenység menedzselése, valamint az intézmény 
vezetése meghatározóbbak a közoktatási intézmény 
sikeressége szempontjából, mint egy általános szervezet, 
például gazdálkodó cégek, esetében. 

Az Eredmények oldalon két-két alkritérium súlya lett azonos 
az új EFQM modellnél, azaz ezeket a kritérium-párokat tekinti 
a modell azonos fontosságúnak egy kiváló szervezet 
életében. 

Az Eredmények oldali kritérium összehasonlításából látható, 
hogy a 6. Vevői eredmények és a 9. Kulcsfontosságú 
eredmények ugyanolyan súlyúvá váltak, úgy hogy a vevőkkel 
kapcsolatos eredmények súlya csökkent (5%-kal). 
Mindemellett a kis mértékben (1%-kal) nőtt a 7. Munkatársi 
eredmények súlya, és egy nagyobb ugrással (4%-kal) nőtt a 8. 
Társadalmi hatás eredményeire vonatkozó kritérium súlya. 

Az Eredmények súlyozásában lévő változás igen érdekes 
hatást mutat a közoktatási intézmények szempontjából. Annak 
szerepe érthető, hogy egy közoktatási intézményben is 
ugyanolyan fontos az intézmény céljainak az elérése, mint a 
vevői (közvetlen partneri, pl. szülői, tanulói) igények 
kielégítése, és ez a két szempontrendszer nem helyezhető 
egymás fölé. 

Ellenben az intézmény társadalmi szerepvállalásának a 
fontosságánál már egy érdekes problémába ütközünk. 
Ugyanis a közoktatási intézmények elsődleges feladatához 
szervesen hozzá tartozik egyfajta társadalmi szerepvállalás, 
azaz az ide tartozó elvárások és célok, az intézmény 
kulcsfontosságú eredményeihez kapcsolódnak. Mindezeken 
felül igen kismértékű társadalmi szerepet vállalhat fel egy-egy 
közoktatási intézmény. Ennek következtében korlátozott 
mértékű eredményeket tud felmutatni a 8. kritériumnál egy 
közoktatási intézmény. Ezért ez a súlyszám eltolódás nem 
feltétlenül indokolt a közoktatási intézmények számára, és 
amennyiben egy közoktatási intézmény az új EFQM 2010 
modell szerint pályázik, úgy ez hátrányosan érintheti más 
szektorokból pályázó szervezetekhez képest. 

A súlyozás változásait összegezve érdemes átgondolni a 
modellt alkalmazó intézményeknek, hogy valóban hova 
helyezik a hangsúlyt az önértékelésük során, és erre építve a 
fejlesztendő területek kiválasztásánál.  

Egyben az is megállapítható, hogy az új EFQM 2010 
modellben lévő súlyozás nem vehető át automatikusan, mivel 
a KMD modell alkritérium struktúrája eltér az új EFQM 2010 
modellétől. 

Mindezeket mérlegelve szabad csak az alkalmazó in-
tézményeknek is belenyúlniuk az értékeléshez kapcsolódó 
pontozás rendszerébe. Amíg a KMD modell nem változik, 
addig érdemes az ahhoz a modellhez kifejlesztett súlyozási 
rendszert alkalmazni. Illetve ha az új EFQM modell 
alkalmazása mellett dönt egy közoktatási intézmény, akkor 
tisztába kell lennie, hogy az aszerint számolt pontszáma nem 
lesz összehasonlítható a korábbi KMD modell alapján számolt 
pontszámával. 

Összefoglalás 
Összességében megállapítható, hogy az új EFQM 2010-es 
modell sokkal komplexebb megközelítésű modell lett. Az 
alapelvek sokkal egyértelműben kapcsolódnak a modell 
alkritériumaihoz, és a modellen belül az alkritériumok is 
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jobban szétválnak, illetve egyértelműben kapcsolhatóak 
egymáshoz. Ami mindenképpen segíti a modell könnyebb 
megértését, és megszüntetni az egyes területek közötti 
átfedéseket. (Habár egyes területeken, pl. információ és tudás 
menedzsment, továbbra is maradtak olyan elemek, ahol még 
mindig érezhető némi átfedés az alpontok szintjén.) 

Ezt a komplex kapcsolatrendszert sikerült a modellhez 
kapcsolódó ábrában is megjeleníteni, ahol egyben van 
összefoglalva a 8 alapelv, a modell és a RADAR értékelési 
logika. 

A modellben lényegesen hangsúlyosabb szerepet kap a 
szervezet stratégiája, illetve a stratégiája alapját jelentő 
elemek (küldetés, jövőkép, és értékek). Ezek az elemek a 
teljes modellt átszövik és szinte minden alkritériumban 
megtalálható velük a kapcsolat. Azaz az új EFQM 2010 
modell egyértelműen deklarálja ezeknek a menedzsment 
elemeknek a meghatározó és kiemelt fontosságát. 

A közoktatási intézményeknél is nagyobb hangsúlyt kell 
helyezni ezekre az elemekre, habár nem kapcsolódik hozzá 
jelenleg semmilyen jogszabályi előírás. 

A modell tartalmában egyre jobba elmozdult a valódi modell 
szerep irányába, azaz egyértelműen a kiváló szervezet 
működésére vonatkozó alapelveket fogalmaz meg az 
alkritériumok és az alpontok szintjén. Ezzel párhuzamosan 
lényegesen nagyobb szabadságot ad a módszerek 
megválasztásánál, mivel az egyes alapelvek betartásánál nem 
határozza meg az alkalmazandó megközelítéseket és 
módszereket. 

Amivel egyben megnehezíti a modellel először találkozó 
szervezetek helyzetét, akik sok esetben konkrét megol-
dásokat, konkrét módszertani javaslatokat/ajánlásokat 
várnának. Ezért is lehet igen fontos a modell első alkal-
mazásánál a megfelelő módszertani támogatás, hogy a 
modellértelmezésből és első használatból adódó „csapdákat” 
elkerülje az intézmény. 

Egyértelműen látható, hogy a modell a szabályozott, pontosan 
definiált módszerek (pl. folyamatok, folyamat menedzsment 
technikák) irányából elmozdult a kevésbé megfogható 
megközelítések (pl. szervezeti kultúra elemei) értékelésének 
az irányába. Azaz egyre több „puha” (soft) elem értékelésével 
egészült ki a modell. Például a az 4.a alkritériumnál megjelent 
a bizalom, tisztelet, nyitottság, mint a beszállítói kapcsolatok 
egy fontos eleme. Ami egyértelműen jelzi ezeknek az 
elemeknek a fontosságát, azt hogy egy kiváló szervezetnek 
ezeket a „puha”, elsősorban a szervezeti kultúrához tartozó 
elemeket is tudatosan kell tudnia menedzselni. 

Ezáltal az EFQM modell közelebb került a közoktatási 
intézményekhez, ahol lényegesen erőteljesebb szerep jut a 
„puha” módszereknek az intézmények működésében. 

Az új EFQM 2010 modell a fenti változásokkal párhuzamosan 
egyfajta modernizáción is átesett, azaz megjelentek a 
modellben az új menedzsment irányzatok elemei. Ennek 
hatására jelent meg az értékajánlat („value proposition”) a 
termelés és szolgáltatás területén, illetve a fenntarthatóság 
(„sustainability”) fogalma a szervezet teljes működésénél (a 
stratégiából kiindulva az erőforrások menedzselésén keresztül 
a szervezet eredményéig). 

Továbbá számos apró, sokszor csupán az alpontok 
megfogalmazásában megtalálható pontosítás történt minden 
egyes alkritériumnál. 

Alapvetően érdemes a közoktatási intézményeknek is fi-
gyelembe venni ezeket az új menedzsment elemeket, mivel 
ezeken keresztül is képes lehet egy intézmény megújítani 
menedzsment rendszerét. 

A nyelvezetében is próbált az új EFQM 2010 modell az 
üzlethez közelebb álló megfogalmazásokat alkalmazni, ami a 
vezetők számára érthetőbb módon definiálja a kiváló 
szervezet működésének az elemeit. Ugyanakkor továbbra is 
számos szakzsargont, és esetenként új fogalmat is alkalmaz a 
modell, ami nem segíti a modell könnyebb érthetőségét. 
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A közoktatási intézmények számára ráadásul olyan új 
fogalmak is felmerülnek, amelyekkel nagy valószínűséggel 
nem találkoztak az eddigi szakmai munkájuk során, ezért azok 
értelmezése külön feladatot jelent a számukra. Másik 
szemszögből viszont ez egyfajta ösztönzést jelenthet a 
közoktatásban az új módszerek és megközelítések irányába 
történő kutatásra, ugyanakkor első körben nem könnyítik a 
modell gyors és könnyű megértését. 

A modell alkritérium rendszerében történt változások sok 
esetben elgondolkoztathatják a közoktatási intézményeket a 
működésük új szemszögből és új területeken történő 
értékelésében (pl. változás menedzsment, promóciós és 
marketing tevékenység, és hozzá kapcsolódó értékajánlat). 
Mivel ezek a működési területek feltehetően egyre nagyobb 
hangsúlyt kapnak (vagy akár már jelenleg is kapnak) a 
közoktatási intézmények sikeres működésében is. 

Ugyanakkor továbbra is vannak olyan alkritériumok, amelyek 
külön történő értékelése nem feltétlenül indokolt a közoktatás 
területén (pl. 8.a és 8.b társadalom véleménye és a társadalmi 
hatáshoz kapcsolódó eredmények, vagy a 2.a és 2.b a 
stratégia kialakításához felhasznált külső és belső információk 
szétválasztása). 

Az Eredmények oldali kritériumoknál a modell egyértelműen a 
nagyobb szervezeti önállóság irányába tolódott el, azaz csak 
eredményterületeket, és nem konkrét mutatókat sorol fel a 
modell. Ezáltal hagyja, hogy a szervezet önmaga határozza 
meg az általa mérendő eredmény- és teljesítménymutatók 
körét. 

Ennek a természetes velejáró, hogy a közoktatási intéz-
ményeknek is át kell gondolniuk saját eredmény- és tel-
jesítménymutató rendszerüket. 

A RADAR értékelési logika is lényegesen összetettebbé vált, 
és számos új elem értékelése is bekerült a módszertanba, ami 
még pontosabbá teszi az értékelést. Ugyanakkor nem szabad 
elfelejtenünk, hogy ezáltal az értékelés logikája nehezebben 
átláthatóvá vált, azaz az első alkalmazók számára szintén 

megnehezítheti az önértékelés, ezen belül kifejezetten a 
számszerű értékelés, megvalósítását. 

Mindezen változások hatására az önértékelés, és a külső 
értékelés módszertana is egy változáson kell, hogy átessen. 
Egyre jobban ki kell terjednie az értékeléseknek a leírt 
dokumentumokon túli működés értékelésére, és számos 
esetben ki kell lépnie a folyamatok és a szabályozott működés 
értékeléséből a szervezeti kultúra értékelésének az irányába. 
Azaz az adatgyűjtés a dokumentum elemzés, és a folyamatra 
fókuszáló interjúk felöl eltolódik a szervezetre és a szervezeti 
kultúra, ezen belül például a partner kapcsolati menedzsment 
kultúra értékelésére vonatkozó interjúk irányába. Ennek 
köszönhetően például felértékelődhet a partnerekkel 
végzendő interjúk szerepe, és ezen interjúk megtervezése (pl. 
a mintavétel és az interjúra tervezett idő meghatározása). 
Mára ezek az interjúk nem csupán a feltárt tények meg-
erősítést kell, hogy szolgálják, hanem új típusú információk 
begyűjtésére is lehetőséget kell, hogy teremtsenek. 

Jelen cikk csupán a fő változásokat és különbségeket próbálta 
összegezni az EFQM 2010 és a 2005. évi KMD modellek 
között. Ezért ugyan abban nem képes segítsége adni, hogy 
minden a modellek közötti különbségre és kapcsolatra 
rávilágítson, de reményeink szerint segítséget nyújt a két 
modell között kapcsolatrendszer átlátásában, és a mélyebb 
összevetés elindításában. 

A két modell közötti átállást segítő, részletesebb módszertani 
elemzés a Verlag Dashöfer gondozásában rövidesen 
megjelenő, a Minőségfejlesztés az oktatásban című 
kiadványban lesz hamarosan olvasható. A közeljövőben 
megjelenő szakmai anyag részletesen, alkritériumonként 
vizsgálja a két modell közötti különbségeket, és kitér a 
RADAR értékelési logikában bekövetkezett változások 
elemzésére is. 

__________________________________________________________________________________________   
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Katonai Zsolttal 

 

„…munkám során a legfontosabb 
szempontnak a szakmai tudásom 

naprakészségét és partnereim 
elégedettségét tekintettem és tekintem.” 

 
Katonai Zsolt 

 
- A honi tanácsadói, felkészítői szakma legjobbjai közé 

tartozol. Melyek voltak élet- utad eddigi legjelentő-
sebb állomásai? 

- 1985-ben a Brassói Műszaki Egyetemen okleveles 
gépészmérnökként Magna cum Laudae elismeréssel 
diplomáztam, majd ezt követően a Bukaresti CCSIT 
MIU könnyűipari gépgyártás fejlesztését célzó kutató 
intézetben kezdtem pályafutásomat. 1990-től a deb-
receni Magyar Gördülőcsapágy Művekben általános 
üzemmérnökként helyezkedtem el és számos újítás-
sal sikerül elnyernem a vezetés elismerését. Aktív 
szerepet vállaltam a Dr. Shoji Shiba professzor és 
áttételesen az ÁMR mozgalom által terjesztett minő-

ségfejlesztési technikák alkalmazásában és a válla-
laton belüli elterjesztésében. 
1991-ben az általam vezetett munkacsoport IIASA-
SHIBA díjat nyert. A felkészítés során megismertem a 
QUALIMED Kft. munkatársait. 1992-ben a Budapesti 
Műszaki Egyetem minőségügyi mérnöki képesítést 
szereztem, majd az MGM minőségellenőrzési, majd a 
vezérigazgatósághoz tartozó vevőszolgálaton tevé-
kenykedtem. A minőségirányítási rendszerszabvá-
nyok szerinti megfelelés iránti igény megjelenésével 
párhuzamosan a cégvezetés egyre nagyobb hang-
súlyt helyezett az informatikai tervezőprogramok be-
vezetésére, így mindkét területen igyekeztem isme-
reteimet fejleszteni és a tudásom legjavával szolgálni 

Megjegyzés
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ
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a privatizáció előtt álló vállalatot. 2003-ban az idő-
közben nyugdíjba vonult -általam nagyon tisztelt ve-
zetőm- Deák Béla javasolta számomra, hogy próbál-
jam ki magam a tanácsadói területen is és segítette a 
QUALIMED Kft-nél való elhelyezkedésemet. 
A QUALIMED-nél a betanulási időszakot követően 
többnyire az ISO alapú vezetési rendszerek beveze-
tését végeztem, majd a cég minőségirányítási veze-
tője, később egészségügyi üzletág igazgatója és ügy-
vezető igazgató helyettese lettem. 

- Melyek a fő tevékenységeid? 
- Az utóbbi időben az ISO alapú irányítási rendszerek 

bevezetését célzó tanácsadás iránti igény megtor-
pant. A stratégiatervezés, a szervezetfejlesztés, és az 
önértékelés egyre nagyobb teret hódít. A piacépítés 
elengedhetetlen fontossággal bír. Ebbe beletartozik a 
korábbi partnereinkkel való kapcsolatok ápolásán túl 
a nemzetközi kapcsolatépítés. A piaci siker egyik 
meghatározó kelléke az egyediség, ami az alkalma-
zott technikák korszerűségében mutatkozik meg. Az 
utóbbi években nagyon sok energiát fordítottam a ta-
nácsadó és a partnerek munkáját támogató szoftve-
rek kifejlesztésére is. 

- Mit jelent számodra a minőség? 
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- Meggyőződésem, hogy a minőség legfontosabb mér-
céje a vevői elégedettség. Itt nem a szokványos elé-
gedettségi kérdőívek pontszámaira gondolok, hanem 
azokra a konkrét kinyilatkozásokra, amelyek szá-
momra visszaigazolják, hogy az általam nyújtott szol-
gáltatás valós értéket teremtve szolgálja a megbízó 
érdekeit, és arra a közös munka során kialakuló vevői 
bizalomra, amit több éves partneri kapcsolatok iga-
zolnak. Ebből kifolyólag munkám során a legfonto-

sabb szempontnak a szakmai tudásom naprakészsé-
gét és partnereim elégedettségét tekintettem és te-
kintem. 

- Az utóbbi időben a minőség presztizsének csökke-
nése figyelhető meg. Véleményed szerint mit lehetne 
tenni a devalválódás megakadályozásáért? Hogyan 
ítéled meg a „minőség-szakma” jövőjét? 

- Sokat hallunk a minőséget szolgáló szakma 
„felhígulásáról”. Ezen a szolgáltatási területen nagyon 
nehéz meghúzni a határt a valós fejlődést szolgáló 
értékteremtés és a puszta szerződéses kötelezettség 
teljesítés között. Az ISO alapú irányítási rendszerek 
kiépítése és tanúsítása, mint „tömegszolgáltatás” 
-nagyon sokszor a tanácsadók által a minimális költ-
ségre való törekvésből adódóan- a rosszul adaptált 
sablonok alkalmazását jelentette, amihez egyes ta-
núsítók az üzleti partner minden áron történő meg-
tartása érdekében a követelmények egyre alacso-
nyabb szintre csökkentésével asszisztáltak. Ez azért 
következhetett be, mert a piac látszólag nem diffe-
renciált a kizárólag a tanúsítványok megszerzése és 
fenntartása érdekében működtetett, és a folyamatos 
fejlődést és minőségjavulást szolgáló irányítási rend-
szerek között. Ebből kifolyólag egy olyan árverseny 
indult el, ami a formális rendszerek bevezetését tá-
mogatta. A köztudatban megmaradt az a szlogen, 
hogy a minőségügyi rendszer annyit jelent, hogy „ír-
juk le azt, amit csinálunk – csináljuk azt, amit leírtunk 
– ellenőrizzük, hogy azt tesszük, amit leírtunk”, és 
nem történt meg az a szükséges áttörés, miszerint a 
minőségirányítási rendszernek a minőségcélok meg-
valósításának hatékony eszközének kell lennie. Az 
önértékelési modellek alkalmazása új lehetőséget 
nyitott a minőségszemlélet széleskörű terjesztése 

Ma



 
előtt és kifejezett igény jelent meg a hatékonyságot, 
eredményességet növelő TQM módszerek iránt. Ta-
pasztalható, hogy egyre kisebb az igény az általános 
menedzsment ismeretekre. Ezzel szemben konkrét 
szakirányú modellek, megközelítések és módszerek 
látnak napvilágot. Tekintettel arra, hogy a minőség-
ügy, mint szakma értékét a többi szakmához hason-
lóan a piac határozza meg, az elértéktelenedés elke-
rülésére érdekében nem elég szabványos minőséget 
szolgáltatni, hanem a kreativitás, a folyamatos mód-
szertani megújulás és tudástranszfer útján a vevők 
számára hozzáadott értéket kell teremteni. Vélemé-
nyem szerint az összehangolt gazdasági, társadalmi 
és ökológiai fenntarthatóság, a legjobb gyakorlatok 
széleskörű terjesztése, továbbá a kockázatok mini-
malizálása biztosítja azt az új megközelítést, ami a 
„minőség szakma” jövőjében a válság ellenére is pi-
acképes. 

- Az önértékelést, mint módszert véleményem szerint 
még mindig kevés magyar vállalkozás alkalmazza. 
Tapasztaltam, hogy Te viszont a tükörbe nézés lelkes 
híve vagy. Mit tanácsolnál azoknak, akik még nem 
ismerik a szervezeti kiválóság javításának ezen esz-
közét? 

- Az önértékelés egy olyan eszköz, amely egy szerve-
zet eredményeit dinamikájában, a stratégiai célrend-
szerrel és az alkalmazott adottságokkal összehan-
goltan vizsgálja, ezáltal objektív képet nyújt az adott 
szervezet stratégiamegvalósító képességéről. 
Az értékelési modell helyes megválasztása és szisz-
tematikus alkalmazása lehetőséget ad a fejlesztendő 
területek feltárására és a hozott intézkedések hatá-
sosságának értékelésére. Az önértékelés nemzetkö-

zileg alkalmazott modelljeinek (EFQM, CAF, ISO 
9004, stb.) alkalmazása megfelelő vezetői elkötele-
zettség mellett a fejődés hatékony eszköze, ami tá-
mogatja a benchmarking és a TQM szemlélet széles-
körű elterjesztését. A megrendelőink önértékelésének 
támogatása és az eredmények - adottságok ok - oko-
zati kapcsolatrendszerének elemzése céljából az 
utóbbi években szoftvereket fejlesztettem ki, amelyek 
partnereinknél már több éve sikeresen vizsgáznak. 
Az igazi haszon nem az elnyerhető díjakban, hanem 
az értékelt szervezetek fejlesztéseinek megalapozá-
sában rejlik. 

- Hogyan tudod mérni saját hatékonyságodat? Milyen 
eredményeket emelnél ki eddigi munkáid közül? 

- A tanácsadói munka esetén költséghatékonyságról 
nehéz beszélni, hiszen a szolgáltatásteljesítés során 
befektetett szellemi munka értékét mérni szinte lehe-
tetlen. Meggyőződésem, hogy a kreatív gondolkodás 
és a szakmai -lehetőleg szakirányú- tapasztalat az az 
érték, ami szükséges ahhoz, hogy tanácsadóként 
bárki sikeres lehessen. Munkám hatékonyságát az 
üzleti partnereim elégedettségével zárult projektek és 
a kialakult hosszú távú partneri kapcsolatok számával 
mérem. Eddigi munkáim közül az ISO alapú irányítási 
rendszerek kiépítésén túlmenően az egészségügyi 
minőségirányítási szemlélet kialakításában, fejleszté-
sében, a közoktatási minőségi modellek kialakításá-
ban, az EFQM alapú önértékelési modellek alkalma-
zásában vállalt szerepemet és ez által több díj és el-
ismerés elnyerését emelném ki. 
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- Szolgalmas, örökmozgó, nagy munkabírású szakem-

berként ismertelek meg. Milyen további terveid van-
nak? 

- Az egyetlen dolog, amiből mindig kevés van az az 
IDŐ, amit igyekszem lehetőleg optimálisan kihasz-
nálni. Egyértelműen látszik, hogy a hosszú távú si-
kerhez egy olyan munkakultúra és munkakörnyezet 
szükséges, ami nem szab gátat a kreatív gondolko-
dásnak. Nagyon fontos, hogy az erőforrásokat és a 
munkatársak adottságait tervezetten, célirányosan a 
társadalmi, gazdasági és környezeti prioritások fi-
gyelembevételével vonjuk be, és a kölcsönös bizal-
mon, a kiszámíthatóságon alapuló, korrekt partneri 
kapcsolatokat építsünk ki. Minden jövőbeli tervemet 
kizárólag erre a platformra helyezem és a piaci igé-
nyeket szem előtt tartva igyekszem olyan ismereteket 
megszerezni és olyan szolgáltatásokat nyújtani, 
amelyek az üzleti partnerek számára valós értéket 
képviselnek. 

- Miként tartod karban és hogyan bővíted szakmai 
ismereteidet? 
A tanácsadói szolgáltatások fejlődése többnyire a 
fejlettebb gazdasággal, szervezeti kultúrával vagy 
társadalmi struktúrával rendelkező benchmarkok 
gyakorlatának hazai meghonosítása alapján történt. 
Ebből kifolyólag a szakmai tudás bölcsőjét a japán, a 
nyugat-európai és az amerikai egyesült államokbeli 
minőségügyi és vezetési gyakorlatban elterjedt mód-
szerek és modellek képezték és képezik napjainkban 
is. A szakmai gyakorlatom megalapozásában nagy 
segítséget nyújtott a németországi csapágygyártás 
korszerű folyamatszabályozási technikáinak megis-
merése, majd a menedzsment ismeretek terén a ha-

zai továbbképzési lehetőségeken túlmenően, a 
Buffaloi Egyetemen (USA) sikerült modern módsze-
reket és technikákat elsajátítanom. Természetesen 
az angol nyelvű szakirodalom és az internet minden 
témakörben bőséges kiegészítő információkat ad. A 
QUALIMED Csoport nagy hangsúlyt fektet a tapasz-
talatok és ismeretek belső képzések, konferenciák 
keretében történő megosztására, ami a folyamatos 
szakmai fejlődés garanciája. 

- A sok munka mellett van alkalmad, időd kikapcsoló-
dásra? Családod hogyan tolerálja a sok munkahelyi 
elfoglaltságot? Milyen hobbid van? 

- Szerencsésnek mondhatom magam, mivel a korszerű 
informatikai alkalmazások megismerése és a prog-
ramírás, mint hobbim nagyszerűen beépíthető a min-
dennapi tanácsadói tevékenységembe és hálás va-
gyok feleségemnek, gyerekemnek, akik elnézik a 
sokszor éjszakákba nyúló alkotó tevékenységemet. 
Meggyőződéssel állítom, hogy a tanácsadói szolgál-
tatások terén is a válság túlélői csak azok a szerve-
zetek vagy személyek lesznek, akik partnerközpon-
túan tudnak megújulni. Ebből kifolyólag nem sajnálom 
a befektetett energiát, amivel a partnereim elégedett-
ségét szolgálom. 

______________________________________________  
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
  
 

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

TTeerrvveezzeetttt  hheellyysszzíínn::  HHootteell  MMeerrccuurree  BBuuddaa  
OOkkttaattáássii  nnaapp::  GGáábboorr  DDéénneess  FFőőiisskkoollaa  

PPáállyyáázzaattookk::  
  

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

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

    

TTeerrvveezzeetttt  eesseemméénnyyssoorroozzaatt::  
  

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

 
_________________________________________________________________________________________________  
 



 

  

 
www.husk-cbc.eu          www.hungary-slovakia-cbc.eu 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
„„AA  mmaaggyyaarr--sszzlloovváákk  kkkkvv--kk  eeggyyüüttttmműűkkööddéésséénneekk  ttáámmooggaattáássaa““  

33..  NNeemmzzeettkköözzii  KKoonnffeerreenncciiaa  
ÜÜzzlleettii  kkiivváállóóssáágg  ééss  aa  kkiiss--  ééss  kköözzeeppeess  vváállllaallkkoozzáássookk

Időpont: 2010. szeptember 14., 10:00-15:45 
Helyszín: Hunguest Hotel Flóra, Eger, Fürdő u. 5. 
(http://www.hotelflora.hunguesthotels.hu) 
Program 
10:00-10:30 Regisztráció 
10:30-
10:45 

Megnyitó (PTA, NADSME, ITD, Magyar Minőség Tár-
saság) 

10:45-
11:00 

“A magyar – szlovák KKV-k együttműködésének támo-
gatása” projekt eredményei (NADSME) 

11:00-
11:40 

Üzleti kiválóság és a kis- és közepes vállalkozások 
(Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület, PTA) 

11:40-11:55 Kávészünet 
11:55-
12:10 

BASIS – Nemzetközi Üzleti Tanácsadó és Támogató 
Rendszer (NADSME) 

12:10-
12:35 

Sikeres magyar partner bemutatkozása az üzleti kivá-
lóság területéről 

12:35-
13:00 

Sikeres szlovák partner bemutatkozása az üzleti kivá-
lóság területéről 

13:00-14:00 Ebéd 
14:00-
15:30 

Interaktív esettanulmányok az üzleti kiválóság terüle-
téről (Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület, 
PTA) 

15:30- 15:45 Zárszó (NADSME, PTA) 
Online regisztráció: 
http://www.sme-husk.eu/registrationEger 
Online regisztráció határideje: 2010. szeptember 10. 
(A regisztrációt a jelentkezések sorrendjében és a konferenci-
aterem befogadóképessége függvényében fogadjuk, túljelent-
kezés esetén a regisztrációt idő előtt lezárjuk) 
További információ: 
Rezsabek Nándor, eu@neti.hu, +36-1-301-2071 
Jakub Varga, varga@nadsme.sk, +421 915 783 734 
A részvétel az Európai Regionális Fejlesztési Alap támo-
gatásának köszönhetően térítésmentes! 

A dokumentum tartalma nem tekinthető az Európai Unió hivatalos állásfoglalásának. 

   
________________________________________________________________________________________________________ 
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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 kényszer-
ből, részben divatból, részben önmaguk iránti igényességből– 
nagy tömegek –bár igen eltérő eredménnyel– vezettek be, 
betöltötte azt a szerepét, hogy a minőség-szemlélet min-
dennapos 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. 
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 

____________________________________________________________________________   
  

AA  MMiikkuullááss  iiss  bbeenncchhmmaarrkkooll  ––  44..  

 
BBeenncchhmmaarrkkiinngg  aa  nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn  mmóóddsszzeerr  

 Az Iparfejlesztési Közalapítvány - Minőségfejlesztési 
Központ 2010. december 3-án, immáron negyedik alka-
lommal a Magyar Szabványügyi Testület székházában 
benchmarkinggal foglalkozó konferenciát szervez. 
Fő célkitűzésünk változatlan! A részvételt minden 
olyan egyénnek, vállalkozásnak, profit és nonprofit szer-
vezetek ajánljuk, akik fontosnak tartják az egymástól való 
tanulást és szeretnének többet tudni a legjobbak ez irá-
nyú módszereiről, tapasztalatairól. Akik elindultak a ki-
válóság útján, de azoknak is, akik ezután szeretnének 
startolni, s az összejövetel által többlet munícióhoz jutni. 
A rendezvény sikerét az előadók szakmai teljesítményei, 
a benchmarking terén elért eddigi eredményei garantál-
ják. Bepillanthatunk azon vállalkozások mindennapi 
munkájába, akik eredményeiket nagymértékben éppen 
benchmarkingnak köszönhetik. 
Ideiglenes program 
 Gazdaságfejlesztési irányok 2010 

Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán – Stratégiai Államtitkár, Nem-
zetgazdasági Minisztérium 

 Az elmúlt évi konferencia legjobb előadói díjának 
átadása 

Fertetics Mandy – ügyvezető igazgató, Alternate Ta-
nácsadó Kft. 

 Benchmark egy pályázó és egy klubvezető szem-
szögéből 
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Csuport László – gazdasági vezérigazgató-helyettes, 

DRV Zrt. 
 Tanúsítói benchmarking a vevőkért 

Lovász Szabó Tamás – ügyvezető igazgató, TÜV Rhein-
land InterCert Kft. 

 Mennyire beteg-e a magyar minőségügy? 
 Rózsa András – elnök, ISO 9000 FÓRUM 
Ebéd 
 A benchmarking szerepe sikereinkben 

Hortobágyi Csaba – minőségügyi vezető, Continental Te-
ves Magyarország Kft. 

 A benchmarking szakmaiságáért 
Dr. Balogh Béla Vincotte Hungary Kft. 
 Oktatás és benchmarking 

Csiszár Miklós – ügyvezető, Brainspotting Bt. 
Médiatámogatók: 
 Magyar Minőség, 
 Minőség és Megbízhatóság, 
 ÁllásStart Magyarország Kft. 

Szakmai partnerek: 
 Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bi-

zottsága, 
 ISO 9000 FÓRUM, 
 Magyar Minőség Társaság, 
 TQM Szövetség, 
 TÜV Rheinland InterCert Kft. 

A konferenciával kapcsolatos bővebb információt, a 
részletes programot, a letölthető jelentkezési lapot ked-
ves olvasóink augusztus 10-től a www.ifka.hu weblapon 
találhatnak. 
____________________________________________________________________________   

  
  
  
  

EEllhhuunnyytt  DDrr..  VVaarrggaa  LLaajjooss  

70 éves korában, 2010. május 31-én eltávozott körünk-
ből Dr. Varga Lajos okleveles vegyészmérnök, műszaki 
doktor, a közgazdaságtudomány kandidátusa, az EOQ 
MNB alelnöke, a Minőség és Megbízhatóság Szerkesz-
tőbizottságának és a Magyar Minőség Társaság tagja. 
Egy erős, bátor emberrel megint kevesebben vagyunk. 
Mindannyiunk által tisztelt és szeretett tagtársunknak el-
évülhetetlen a hozzájárulása a hazai minőségügy fejlő-
déséhez és kiteljesedéséhez. 
Mind szakmai munkájában, mind magánemberként igé-
nyes, alapos, pontos és megbízható, ugyanakkor 
együttműködő és kedves partner volt, környezetében be-
csülték, szerették. Egyénisége, eredményei és emléke 
velünk maradnak. 
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BBeeddőőccss  AAnniikkóó  
 
Több mint 100 résztvevővel, nagy érdeklődés mellett került 
sor 2010. május 13-14-én Siófokon a "Győztesek 
Benchmarking Konferenciájára", immár 12. alkalommal, a 
Nemzeti Minőségi Díj (NMD), az európai Elismerés ill. Elköte-
lezettség a Kiválóságért (Committed ill. Recognised for 
Excellence), az európai EFQM Kiválóság Díj, a IIASA-Shiba 
Díj nyertesek tapasztalatainak továbbadására. Középpontjá-
ban az EFQM alapelvek álltak, mint az innováció és kreativitás 
táplálása, felelősségvállalás a fenntartható jövőért, valamint a 
jövőorientált és tisztességes vezetés. Ennek jegyében idén 
először Innovációs díjas és CSR Hungary díjas szervezeteket 
is meghívtunk előadóként. Az esemény szervezője és házi-
gazdája a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 
volt. A konferenciát az NKTH támogatta. 
Az előadások és a szekcióbeszélgetések számos jó példával 
igazolták, hogy az EFQM modell és szemlélet miként támo-
gatja a szervezeteket iparágtól és mérettől függetlenül a ver-
senyképesség elérésében és megtartásában. A társadalmi 
felelősség kérdéskörét járta körbe az előadások mellett a 
drámaszínház szituációs játéka és a konferenciát záró 
kerekasztal beszélgetés is.  
Sugár Karolina elnök köszöntője után a konferencia egyik 
kulcs-előadója, Járai Zsigmond, a CIG Pannónia Életbiztosító 
Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke, volt pénzügyminiszter és 
jegybankelnök tartotta meg előadását. „A versenyképesség és 
a gazdasági fejlődés útja” című előadásában először vázolta a 
hazai gazdasági és pénzügyi helyzetet, a fő problémákat há-
rom fő tényező köré csoportosítva. Hangsúlyozta, hogy a vilá-
gos célkitűzés az alapja minden tevékenységnek. A verseny-
képesség érdekében legfontosabb feladatoknak a bürokrácia 
csökkentését, a korrupció visszaszorítását és az adónemek 
csökkentését tekinti. 

Gaál Csaba, a CIG Pannónia Életbiztosító Zrt. vezérigazga-
tója előadásában ismertette, miként ért el sikereket egyetlen 
magyar tulajdonú cégként a szervezete a nagy piaci verseny-
ben, milyen elvek és filozófia mentén működnek. 
Fodor István, az Ericsson Magyarország (NMD 1998) alapí-
tója, korábbi vezérigazgatója és elnöke, a köztársasági elnök 
által felkért Bölcsek Tanácsának tagja. előadásának első ré-
szében bemutatta, hogy mi vezetett a két évtizeddel a rend-
szerváltás után kialakult erkölcsi-, érték- és gazdasági válság-
hoz. Az előadásának címében szereplő három fő tényezőt - 
felelősség, innováció, tisztesség - kiemelve adta meg a válto-
záshoz vezető utat.  
„Az EFQM mint adalék a Jabil Tiszaújváros minőség kultúrá-
jához” című előadásában Király Zoltán, a Jabil Circuit Ma-
gyarország Kft. (IIASA-Shiba Díj 2009, NMD 2009) ügyvezető 
igazgatója és Heintz Krisztina, Quality System Management 
Leader ismertette a kiválóság felé vezető utat, és ebben az 
EFQM modell szerepét. Ezt követően Macher Endréné, a Ma-
cher Gépészeti és Elektronikai Kft. (NMD 2000 és 2009) ügy-
vezető igazgatója mutatta be, hogy a céget miként támogatta 
a versenyképesség megtartásában az EFQM modell és filo-
zófia. Kiemelten foglalkozott a benchmarking, az emberi 
erőforrások, a bevonás, a kommunikáció, az elismerés, a gon-
doskodás és a CSR (vállalatok társadalmi felelősségvállalása) 
témakörével. 
Rózsa Andrástól, az ISO 9000 Fórum (C2E 2007) elnökétől, a 
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. (NMD 1996, IIASA-Shiba 
Díj 1996) korábbi MIR igazgatójától, megtudhattuk, mit jelent a 
szervezeti kiválóság a pályázó, az értékelő és a bizottsági tag 
szemszögéből, milyen előnyei vannak a minőség díj pályáza-
tokon való részvételnek, és hogyan végezhető el hatékonyan 
az önértékelés. Az előadás felhívta a résztvevők figyelmét 

Megjegyzés
Minőségszakértő, projektmenedzser, Szövetség a Kiválóságért KhE



 
arra is, hogy az önértékelés nem szabvány, és nem egyenlő a 
válságkezeléssel sem. 
A Káva Kulturális Műhely (C2E 2009) munkatársainak vezeté-
sével izgalmas és rendhagyó műhelymunkában vehettünk 
részt. Sereglei András és Milák Melinda színész-drámataná-
rok segítségével az ún.dráma-tréning során mások szerepébe 
bújva egy közös történetet hoztunk létre. Az alapszituáció sze-
rint a vállalati CSR vezető próbálja meggyőzni munkatársait 
és a cégvezetőt, hogy a városi óvoda kifestését a cég humán- 
és anyagi erőforrással is támogassa. A résztvevők nem csak 
megfigyelői, hanem írói, rendezői és szereplői is voltak a tör-
ténetnek, ami a helyzetek eljátszásával és elemzésével szü-
letetett meg. A mini-tréning során a résztvevők a dráma és a 
színház, mint eszköz segítségével gondoltak át a feladatokat, 
lehetséges válaszokat, akadályokat és adtak megoldásokat. 
Sugár Karolina, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egye-
sület elnöke bemutatta, hogy az új EFQM modellben, annak 
alapelveiben és alkritériumaiban miként jelenik meg az inno-
váció és a kreativitás. 
Hogyan viszi előre az innovációs tevékenységet az EFQM 
szemlélet” a Jászkun Volán Zrt.-nél (C2E 2009), tudtuk meg 
Sziráki Pál vezérigazgató előadásából. A társaság 2004-es 
szakmai átvilágítását követően egy rendszerszintű fejlesztési 
program megvalósítása mellett döntöttek, mely magával hozta 
az innovációs tevékenységet. Elmondta, hogy az idők folya-
mán hogyan jutottak el a szabványnak való megfeleléstől a 
vevők látens igényeinek való megfelelésig, és hogyan építet-
ték ki az európai szintű tömegközlekedést Szolnokon. 
Mindeközben zajlott az „Érték/profitteremtő szolgáltatói kul-
túra” című szekció Hegedűs Márta, a Homo Regius Tanács-
adó Iroda (C2E 2009) vezetője és bejegyzett vezetési tanács-
adója, a Szolgáltató Város Modell megalkotója és Dr. Kállai 
Mária, Szolnok Megyei Jogú Város humán alpolgármestere, a 
Szolgáltató Város szolnoki mintaprojektjének szellemi szpon-
zora, a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (EFQM R4E 5* 2006) 
korábbi igazgatója moderálásával. 

Mokry J. Ferencné, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hiva-
tal főosztályvezetője előadásában először ismertette az Euró-
pai K+F stratégiát, majd felvázolta a hazai innovációs helyzet-
képet és kiemelte a hazai kihívásokat. 
"Kiválóság és innováció” című előadásában Pataki Csaba, 
Manufacturing Quality Manager, az 5*-os R4E elismeréssel 
rendelkező National Instruments Hungary Kft. (R4E 5* 2008) 
fejlődésén keresztül mutatta be, hogy a mai gyorsuló világban 
milyen gyorsan kell egy cégnek haladni és ebben hogyan se-
gíthetik az üzleti környezetből érkező, valamint az egyéb 
külső-belső minőségi és mennyiségi visszajelzések. 
A konferencia második napját Szabó Kálmán ügyvezető igaz-
gató előadása nyitotta meg, melyben felhívta a figyelmet arra, 
hogy az új EFQM modellben kiemelt szerepet kap a társa-
dalmi felelősségvállalás. A modell egyik alapelve a ’felelős-
ség- vállalás egy fenntartható jövőért’, s az alapelvek és a 
modell kritériumrendszerének szoros kapcsolatán alapulva az 
egyes alkritériumokban is számos helyen megjelenik a társa-
dalmi szerep-vállalás, mint a kiválóság egyik fokmérője. 
A CSR Hungary Díj 2009 pályázatán nagyvállalati kategóriá-
ban a Nyírségvíz Zrt. (NMD 2006, EFQM R4E5* 2008, CSR 
Hungary Díj 2009) nyerte el a Különdíjat a társadalmi felelős-
ségvállalás terén végzett munkájáért. Móricz István vezér-
igazgató előadásában egy közszolgáltató társadalmi szerep-
vállalását mutatta be a Nemzeti Minőségi Díjas, valamint az 
európai 5 csillagos Elismerés a Kiválóságért oklevelet nyert 
Nyírségvíz Zrt. példáján keresztül. Ismertette a CSR tipikus 
területeit és a szervezeti fókuszokat (környezet, társadalom, 
gazdaság). A környezet terhelésének csökkentése és a 
szennyezőanyagok eltávolítása mellett többek között nagy 
hangsúlyt helyeznek a környezettudatos fogyasztói szemlélet 
kialakítására. 
Vass Attila, az Electrolux Lehel Kft. (Innovációs Díj 2009) por-
szívógyárának igazgatója előadásából megtudhattuk, hogy mit 
tesz egy Innovációs Díjas szervezet a fenntartható fejlődé-
sért.. Fontos társadalmi feladatnak tekintik a színvonalas, mo-
dern és stabil munkahelyek teremtését, és a munkatársak fo-
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lyamatos fejlesztését, a helyi közösségek, rászorultak támo-
gatását, és a környezetvédelmet.  
A Szövetség a Kiválóságért Egyesület 2008-ban 5 másik 
szervezettel együtt pályázat útján elnyerte az Országos Fog-
lalkoztatási Közalapítványnál az EFQM modell alapján készült 
Sokszínűség projekt magyarországi bevezetésének feladatát. 
A pályázat megvalósítása során a 6 tesztelő szervezetnek 5-5 
magyar szervezetet kellett választania, ahol tesztelte az angol 
módszer megvalósíthatóságát, melyet Angliában, Hollandiá-
ban és Görögországban már sikerrel alkalmaztak. A Szövet-
ség olyan, különböző tevékenységű, különböző nagyságú és 
az ország különböző területén működő szervezeteket válasz-
tott ki, melyek már sikeresen alkalmazták az EFQM modellt, 
köztük a Nyírségvíz Zrt.-t és a budapesti VII. kerület Erzsébet-
város Polgármesteri Hivatal. 
Galambos Sándor, minőségügyi vezető ismertette a Nyírség-
víz Zrt.-nél sikeresen lefolytatott „Időskori Sokszínűség” prog-
ram folyamatát, a szervezet erősségeit és fejlesztendő terüle-
teit a sokszínűség terén, valamint betekintést nyújtott a meg-
valósult fejlesztési projektekbe is. 
Gábor Farkas, az erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (R4E 
4* 2008) minőségügyi vezetője először számokkal és tények-
kel támasztotta alá, hogy miért volt létjogosultsága a sokszí-
nűség projektnek abban a 'mosolyhivatalban', amely esély-
egyenlőségi referenssel is rendelkezik. 
Az EFQM modell alkalmazásának gazdasági és társadalmi 
hatását Kozma Balázs, a Kanizsa Trend Kft. (R4E 4* 2009) 
minőségügyi vezetője ismertette előadásában. A cég számára 
a 2006-os év fordulópontot jelentett, amikor  is világossá vált 
számukra, hogy az ISO szabványok alapján való működés 
már nem elegendő. Az EFQM modell szemlélet szervezeten 
belüli elterjesztésének köszönhető a cégcsoporton belül kivá-
lóan működő, belső benchmarkingot támogató intranetes 
rendszer. 
Radicsné Szerencsés Terézia, a BKMÖ EGYMI Kiskőrösi 
Közoktatási Intézménye (IIASA-Shiba Díj 2009) igazgató-főta-
nácsosa előadásában ismertette, hogy milyen intézményi át-

alakulásra volt szükség a IIASA-SHIBA díj átvétele után. Az 
EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) 
célrendszerét a helyi társadalmi igényeknek és a fenntartói 
közoktatási fejlesztési terveknek megfelelően, valamint a Köz-
ponti programhoz kapcsolódva határozták meg. 
A kétnapos szakmai programot egy CSR témájú kerekasztal 
beszélgetés zárta, melynek során szó volt arról, hogy a kivá-
lóság iránt elkötelezett szervezetek vezetői miként ítélik meg a 
vezetők és a szervezetek társadalmi felelősségét, és hogyan 
járulhatnak hozzá a fenntartható jövőhöz. A kerekasztal be-
szélgetést Urbán Katalin, az Alternate Tanácsadó Kft. ügyve-
zetője moderálta, résztvevői a konferencia két előadója, 
Móricz István vezérigazgató és Kozma Balázs minőségügyi 
vezető, valamint Dr. Molnár Klára, a Magyar Adományozói 
Fórum ügyvezető igazgatója, Márta Irén, a Holcim Hungária 
Zrt. (CSR Hungary Díj 2009) kommunikációs igazgatója és a 
Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért alel-
nöke, Dankó Viktória a Jabil Magyarország Kft. (NMD 2009) 
CSR koordinátora és esélyegyenlőségi referense, Kostyál 
Katalin a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (R4E4* 2006) 
vállalatszervezési csoportvezetője, Elek-Savanya István az 
EDF DÉMÁSZ Zrt. személyzetfejlesztési csoportvezetője és 
Laber Zsuzsa a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kom-
munikációs igazgatója voltak. A beszélgetéshez kapcsolódóan 
dr. Molnár Klára igazgató előadásából megismerhettük a Ma-
gyar Adományozói Fórumot és tevékenységét, melynek fő 
célja a hatékony adományozás minél szélesebb körű 
elterjesztése. 

 
A konferencián készült fotók a www.kivalosag.hu honlapunk 

Fotógalériájában, 
a videó felvételek a www.youtube.com/kivalosag oldalunkon 

tekinthetők meg. 
______________________________________________  
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A pályázat célja 
A pályázat célja -a miniszterelnök 3/1996. (VI.19.) ME rende-
lete alapján- a minőségügyben kiemelkedő eredményt felmu-
tató gazdálkodó szervezetek tevékenységének elismerése. 
Pályázati feltételek 
Pályázatot nyújthatnak be azok a belföldi székhelyű gazdál-
kodó szervezetek, amelyek termelő, illetve szolgáltató (bele-
értve a közszolgáltató) tevékenységet végeznek. A pályázók 
kötelesek teljesíteni a részletes pályázati feltételekben rögzí-
tett követelményeket. 
Nem pályázhatnak azon gazdálkodó szervezetek, illetve azon 
szervezetek jogutód szervezetei, amelyek az elmúlt öt évben 
Nemzeti Minőségi Díjat nyertek, valamint amelyek tanács-
adási tevékenységet folytatnak. 
A pályázat benyújtása 
A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges je-
lentkezési lap és a részletes, valamennyi szükséges informá-
ciót tartalmazó pályázati útmutató beszerezhető a Szövetség 
a Kiválóságért Közhasznú Egyesülettől (1119 Budapest, Té-
tényi út 84-86.; telefon 1/331-9311, telefon/fax 1/331-7549; e-
mail: info@kivalosag.hu), illetve letölthető a www.kivalosag.hu 
honlapról. 
A pályázat önértékelésen alapul, amelynek elkészítése érde-
kében a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület – 
előzetes jelentkezés alapján - egynapos költségtérítéses, kon-
zultációval egybekötött felkészítést biztosít az érdeklődők 
számára. Ennek, valamint a díj átadásának tervezett időpont-
ját a pályázati útmutató tartalmazza. 
A pályázási szándékot 2010. augusztus 23-án 16 óráig kell 
jelezni, a pályázati anyagot legkésőbb 2010. szeptember 20-
án 16 óráig kell benyújtani a pályázati útmutatóban meghatá-
rozottak szerint a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egye-
sülethez. 

A pályázat eljárási díját a Szövetség a Kiválóságért Köz-
hasznú Egyesület 11600006-00000000-20396165 számú 
számlájára kell befizetni ”Nemzeti Minőségi Díj” megjelöléssel, 
amely 

250 főnél kevesebb dolgozói létszámú szervezet ese-
tén 250.000 Ft + ÁFA 

250 és 500 fő közötti dolgozói létszámú szervezet 
esetén 500.000 Ft + ÁFA 

500 és 1.000 fő közötti dolgozói létszámú szervezet 
esetén 600.000 Ft + ÁFA 

1.000 és 2.000 fő közötti dolgozói létszámú szervezet 
esetén 800.000 Ft + ÁFA 

2.000 főnél nagyobb dolgozói létszámú szervezet 
esetén 1.000.000 Ft + ÁFA. 
A pályázati eljárási díj befizetésének tényét a pályázat be-
nyújtásával egyidejűleg kell a pályázónak igazolnia. 
A pályázatok elbírálásának rendje 
A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Minőségi Díj Bizottság 
bírálja el, szakértők bevonásával. A Bizottság javaslatát a 
nemzetgazdasági miniszter terjeszti döntésre a miniszterelnök 
elé. Összesen négy díj ítélhető oda a termelő és szolgáltató 
szervezetek nagy-, valamint a kis- és közepes vállalkozói ka-
tegóriában. A Nemzeti Minőségi Díj pályázat keretében a pá-
lyázók európai elismerő oklevelet vehetnek át, melynek feltét-
eleit a pályázati útmutató tartalmazza. A pályázatok értékelése 
és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a köz-
reműködők bizalmasan kezelik. 
A nyertesek oklevelet és névre szóló képzőművészeti kis-
plasztikát kapnak teljesítményük elismeréseként, amelyeket a 
miniszterelnök ünnepélyes keretek között nyújt át. A nyertesek 
jogosultak ezt a tényt üzleti dokumentumaikon, reklámanya-
gaikon feltüntetni. 
A díjazottak névsora megjelenik a Magyar Közlönyben. 
______________________________________________
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  
SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  

A minőségszabályozástól a fenntartható (tartós) sikerig - 
Dr. Balogh Albert

From Quality Control up to Sustained (Long Lasting) 
Success - Dr. Balogh, Albert  

ISO 9004:2009 – A fenntartható(tartós) siker irányítása - 
Dr. Balogh Albert

ISO 9004:2009 – Managing the Sustained (Long 
Lasting) Success - Dr. Balogh, Albert  

Az egészségügyi szolgáltatás folyamatainak fejlesztése a 
lean menedzsment segítségével – eszközök és 
eredmények - Jenei István

Development of Processes in Health Care Service 
by Lean Management - Tools and Results – 
Jenei, István  

Az EFQM modell változásai a 2006. évi Közoktatás 
Minőségéért Díj modell tükrében 2. rész – 
Csiszár Miklós Béla

Changes of the EFQM-model, Reflected by 2006 
Year’s Quality Award in Public Education, Part 2 - 
Csiszár, Miklós Béla  

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Katonai Zsolttal - 
Sződi Sándor

The Best among the Best – Interview with Katonai, 
Zsolt – Sződi, Sándor  

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI NEWS AND PROGRAMS OF THE SOCIETY 

XIX. Magyar Minőség Hét 19th Quality Week  

HHAAZZAAII  ÉÉSS  NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  HHÍÍRREEKK,,  BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓKK  DOMESTIC AND INTERNATIONAL NEWS AND 
REPORTS 

„A magyar-szlovák kkv-k együttműködésének 
támogatása“ 3. Nemzetközi Konferencia 
Üzleti kiválóság és a kis- és közepes vállalkozásokk

3th International Conference on "Supporting 
Cooperation of Hungarian - Slovak SME-s" 
Business Excellence and SME-s  

Minőségtechnikák a versenyképesség növeléséért, 
szervezeti önértékelés - 2 napos képzés

Quality Tools and Methods to Develop 
Competitiveness – Self Assessment of Enterprise, 
Two Day’s Training 
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Santa Claus Is Benchmarking as Well – 4 Invitation 
to a ConferenceA Mikulás is benchmarkol – 4. 

 

Elhunyt Dr. Varga Lajos Dr. Varga, Lajos Deceased  

Győztesek Benchmarking Konferenciája 2010 – 
Bedőcs Anikó

Winner’s Benchmarking Conference 2010 –  
Bedőcs, Anikó  

Pályázati felhívás: A nemzetgazdasági miniszter 
pályázatot hirdet a 2010. évi Nemzeti Minőségi Díj 
elnyerésére

Invitation to Conduct a Competition - National 
Quality Award Competition Open 
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