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Tisztelt Olvasó! 
Lapunk júniusi számában indított sorozatot az egészségügyi terület minőségi kérdéseiről, melyben arra törekedett, 
hogy rendszerezze és összefüggéseiben is ismertesse a témakört. Ebben a számunkban több írást is találnak, melyek 
közül az utolsó mintegy összegez, és a követendő utat igyekszik kijelölni. 
Talán nem felesleges ismételten emlékeztetni a júniusi szám bevezetőjében leírtakra. 
Ezek szerint az egészségügyi rendszerek a többi között is különös figyelmet kapnak, hiszen az állami kiadásoknak nem 
csak jelentős, de egyre növekvő részét teszik ki, így különösen nagy hatással lehetnek olyan makrogazdasági muta-
tókra, mint pl. az államháztartási hiány alakulása. Az egészségügyi kiadások növekedése olyan, a fejlett országokra 
általánosan jellemző trendek következménye, mint az elöregedő társadalom, amely miatt az ellátottak köre természet-
szerűen folyamatosan szélesedik, miközben a tudományos fejlődés eredményeinek alkalmazása folytán egyre drágább 
eljárások, eszközök, gyógyszerek felhasználása válik szükségessé. 
Részben az egyre növekvő egészségügyi ráfordításokkal összefüggésben került középpontba az egészségügyi ellátás 
minőségének kérdése is. Az egész szektort jellemző gyenge minőség és pazarló működés figyelhető meg a világ szá-
mos országában. Amennyiben ezek a vélemények a valóságot tükrözik, úgy a társadalom részéről jogos elvárás a 
szolgáltatókkal szemben a pazarlás csökkentése és az ellátás eredményeinek javítása. 
Az, hogy a folytatólag közölt hat, és hetedikként az EFQM rovatban megjelent cikk mennyiben érte el az első 
bekezdésben kitűzött célt, azt az olvasók döntik el. Azt a célt azonban bizonyára elérte, hogy rámutatott a jelenlegi 
helyzet tarthatatlanságára, valamint arra, hogy a javítás nem mindig a pénzen múlik, továbbá, -mint ahogy Dr. Gődény 
Sándor írja cikkében- társadalmi összefogás szükséges a holtpont legyőzéséhez. 
A témakört –jelentőségének megfelelően– lehetőségeink szerint folytatni szándékozunk. 

Főszerkesztő
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1. Bevezetés 

A minőség szakterülete számos rendszert, modellt, 
módszert és eszközt foglal magában. Az eltérő célú 
módszereket és eszközöket sok esetben nem tudják 
összehangolni az alkalmazott modellekkel és rendsze-
rekkel. Ezen túlmenően a szemléletmódjuk is sok eset-
ben különbözik egymástól. Közleményem célja az, hogy 
szubjektív szempontok alapján megkísérlem ezeket az 
ismereteket rendszerezni és az azok között megfigyelt 
összefüggéseket feltárni. Ennek felhasználásával a ta-
nulmány arra is választ kíván adni, hogy a tudásanyag 
hogyan hasznosítható rendszerezetten a minőséggel 
foglalkozó szakemberek képzésében és továbbképzésé-
ben. A cikk előkészítése során kezdetben már két ne-
hézséggel is találkoztam. Az egyik a minőség fogalmá-
nak az értelmezése volt. Jól ismert a minőség fogalmá-
nak ISO 9000:2005 szerinti meghatározása, hogy az: 
„annak mértéke, hogy a saját jellemzők valamely cso-
portja mennyire felel meg a követelményeknek”. Ez csak 
az ISO 9000-es szabványsorozatra, azaz a minőségirá-
nyítási rendszerekre kötelező érvényű. Ha azonban más 
területre vonatkozóan vizsgáljuk a fogalom értelmezését, 
akkor az alkalmazás területétől és a területre megköve-
telt céloktól függően más-más meghatározást figyelhe-
tünk meg. A második nehézség az volt, hogy a minőség 
szakterületét magyarul egyszerűen nem lehet nevén 
nevezni, azaz minőségnek. Erre használták korábban a 
minőségügy kifejezést, ezt az 1990-es évek elején sokan 
kifogásolták esetleges bürokratikus rejtett jelentése 
miatt, mások úgy vélték, hogy ez a magyar nyelvben 
meggyökeresedett megnevezés és a fogalmat kiválóan 

tükrözi. Az utóbbi évek gyakorlatában az ellenzők hallga-
tólagosan a minőségirányítás kifejezést vezették be. Úgy 
vélem, hogy kompromisszumos megoldásként használ-
hatjuk a minőségügy kifejezést az egész szakterületre, 
amely két részből tevődik össze: az egyik a társadalom 
értékei (kultúra és erkölcs) által meghatározott és a jogi-
lag (törvények, rendeletek, jogi szabályozások által) sza-
bályozott terület, a másik a társadalmi értékeket tükröző, 
de jogilag nem szabályozott terület (a szervezeti és ve-
zetési tevékenységek, folyamatok). Ez utóbbit célszerű 
minőségirányításnak nevezni, illetve tudomásul véve a 
TQM szakemberek véleményét minőségmenedzsment-
nek hívni. Ez utóbbit az indokolja, hogy a menedzsment 
kifejezés a magyar nyelv szerves részévé vált és jobban 
kifejezi a tevékenység lényegét, mint az irányítás. Két 
észrevételt kell tenni: az irányítás szót kell használni 
mindig az MSZ ISO szabványokban; vigyázni kell arra, 
hogy a menedzsment szó nem csak tevékenységet je-
lent, hanem a vezetőséget alkotó személyekre is vonat-
kozik, ezért mindig meg kell mondani, hogy mire gondo-
lunk. 
A tanulmány felépítése három részre tagozódik: 

• A minőségmenedzsment ismeretanyagának javasolt 
rendszerezése, szervezet minőségmenedzsmentje; 

• Minőségmenedzsment rendszerek, projektek minőség-
menedzsmentje és folyamatmenedzsment; 

• A folyamatos fejlesztés problémamegoldó modelljeinek, 
módszereinek és eszközeinek összefoglalása és javas-
lat az ismeretanyag minőségügyi rendszermenedzser 
képzésbe való beépítésére. 
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2. A minőségmenedzsment ismeretanyagának javasolt 
rendszerezése 
A minőség területének jövőbeli várható változásairól 
Molnár Pál közleménye (Molnár, 2009,[1]) ad áttekintést. 
Az Amerikai Minőségügyi Szervezet (ASQ) legutóbbi ta-
nulmánya, amelynek elkészítésében az EOQ MNB elnö-
ke is részt vett, a fejlődési irányokat vetíti előre. A követ-
kező évek társadalmi hatásait a minőség szempontjából 
7 tényező fogja befolyásolni a tanulmány szerint: a glo-
balizáció,a társadalmi felelősségvállalás, a minőség fo-
galmának új dimenziói, a népesség elöregedése, az 
egészségügy,a környezetvédelem és a fenntartható fej-
lődés, a modern technológia és az innováció. A tanul-
mány azt a forgatókönyvet tartja valószínűnek, hogy az 
ENSZ és a regionális szervezetek előbb-utóbb nagyobb 
hangsúlyt fognak fektetni a minőségközpontú kormány-
zás alapelveire azáltal, hogy globális minőségmenedzs-
ment programot vagy legalább irányelveket dolgoznak ki 
a tagállamok nemzeti kormányai részére. Ennek figye-
lembevételével kell vizsgálnunk a továbbiakban a rend-
szerezés alapelveit. 
A rendszerezés alapjául célszerű a menedzsmentszem-
lélet nézőpontjából kiindulni. A menedzsment egyszerű-
sített meghatározását a következőképpen fogalmazzuk 
meg: az a tevékenység, amelyet egy vagy több személy 
végez a szervezet munkatársai tevékenységének össze-
hangolására adott célok elérésére és megvalósítására. A 
menedzsment kiterjed az adott cél elérésére irányuló 
tevékenységek tervezésére, szervezésére, az alkalma-
zottak irányítására és vezetésére, a szervezet folyama-
tainak szabályozására, valamint az erőforrások (emberi-, 
pénzügyi-, technológiai- és természetes erőforrások) 
felhasználására és kezelésére. Ha a célkitűzést az adott 
terület minőségének elérésében jelöljük meg, akkor a 
minőségmenedzsment egyszerűsített meghatározását 

kapjuk. A szervezet vezetőségének, a minőségmenedzs-
ment területeinek meghatározása előtt, mindenképpen 
meg kell adnia a szervezet értékeit, azaz azokat a jel-
lemzőket, amelyek szervezetük tevékenységének alap-
vető tulajdonságait írják le. Ezek közül ki kell emelni a 
külső társadalmi- gazdasági környezetből származó álta-
lános erkölcsi értékeket és kultúrát, amelyet a szervezet-
nek figyelembe kell vennie (Conti T., 2009,[2]). Erkölcs 
nélkül nincs minőség állapította meg Veress Gábor 
(Veress, 2009,[3]). A szervezeti értékekre ad példát 
Aubrey Ch., (Aubrey,2009,[4]) előadása, aki az Ander-
son gyógyszeripari termékeket forgalmazó vállalatra a 
következőképpen foglalta össze: vezetés tények és 
mennyiségi mutatók alapján; a munkatársak felhatalma-
zása; team-munka; tiszteletadás a kollégáknak és erköl-
csös magatartás; fejlesztés és innováció; tanácsadás és 
oktatás; a vevői követelmények túlteljesítése. 
A minőségmenedzsment alapvető vezetési filozófiáját és 
annak alkalmazási területeit az 11..  áábbrraa  szemlélteti. A 
szervezetnek ugyanis az értékek ismeretében meg kell 
határoznia jövőképét (távlati céljait), küldetését (közép-
távú és közeli céljait), ezek megvalósításához szükséges 
stratégiáját, valamint ezek alapján szervezeti (üzleti) po-
litikáját. Ha a célok között szerepel a minőség is, akkor 
törekednie kell a minőségpolitikának a szervezet üzlet-
politikáján részeként való megfogalmazására. Ennek 
megfelelően kell kialakítania általános vezetési filozófiá-
ját. Erre legalkalmasabbnak a TQM (Teljes Körű Minő-
ségmenedzsment) kínálkozik. A TQM vezetési filozófiát 
a következőképpen határozzuk meg: „A szervezet olyan 
irányítási koncepciója, amelynek középpontjában a mi-
nőség áll, és amely összes tagjának részvételén alap-
szik és azt szolgálja, hogy hosszú távon sikerrel nyerje 
el a vevő elégedettségét és hasznára legyen a szervezet 
összes tagjának és a társadalomnak.” Ebből a meghatá-
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rozásból is kitűnik, hogy a vevőt helyezi ez a modell kö-
zéppontba (külső és belső vevőt egyaránt). Azonban a 
vevők fogalmát tágabb értelemben használva az összes 
érdekelt fél igényeinek kiegyensúlyozott kielégítésére is 
szolgál, azaz a szervezet által elért sikerek eredményei-
ben együttesen osztoznak a vevőkön túlmenően a tulaj-
donosok, a részvényesek, az alkalmazottak, a beszállí-
tók, az üzleti partnerek és a társadalom egyaránt. 

 
11..  áábbrraa  AA  mmiinnőősséégg  sszzaakktteerrüülleettéénneekk  mmeenneeddzzssmmeenntt  sszzeemmlléélleettűű  

rreennddsszzeerree  
A TQM egyúttal a szervezet minden tevékenységére, fo-
lyamatára és részlegére is kiterjed, így szükségessé te-
szi az összes munkatárs bevonását is a szervezet TQM 
filozófia szerinti munkájának bevonásába. 
A minőség a TQM filozófiájában az összes szervezeti ér-
ték és ebből adódó célkitűzések elérését jelenti, így a 
szervezet sikerességét is. A korszerű TQM felfogás sze-
rint a szervezet sikerességét nemcsak a minőség befo-
lyásolja, hanem számos más tényező (piaci siker, pénz-

ügyi siker, környezetvédelmi siker, információmenedzs-
ment siker,stb.) is. Napjainkban ezért több szakember 
(Anttila, 2008,[5];(Varga, 2008,[6]) már nem a minőség-
menedzsmentről, hanem a menedzsment minőségéről 
beszél. 
Ennek alappillérjeit, eszközeit és elveit Topár József elő-
adásjegyzete alapján foglaljuk össze a 22..  áábbrráánn (Topár, 
2005[7]). 

 
22..  áábbrraa  AA  TTQQMM  eellvveeii  ééss  eesszzkköözzeeii  

Az alappillérek: a vevő központi szerepe, a vezetőség 
részvétele és a felhatalmazás, valamint a folyamatok 
folyamatos fejlesztése. 

• legyen a termék gyorsan megvehető, legyen a ter-
mék jobb minőségű és legyen olcsó; 

• a minőségjellemzők közül a következő nyolc kate-
gória játszik fontos szerepet: teljesítmény (autó se-
bessége), különleges tulajdonságok (alapvető funk-
ciók kiegészítése, például a repülőgépen felszolgált 
ételek és italok mennyisége és minősége), meg-
bízhatóság (időtől függő képesség, például hiba-
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mentesség), tartósság (a termék üzemidejének 
vagy élettartamának mérőszáma, amely a megbíz-
hatóság egyik alkotórésze), megfelelés, azaz annak 
mértéke, hogy a termék tervezett jellemzői 
mennyire felelnek meg az igényeknek, illetve a 
célkitűzéseknek, szervizelhetőség (karbantartható-
ság, javíthatóság), esztétika (íz, illat, szín stb.), a 
minőség észlelése (a termék gyártójának hírneve a 
döntő); 

• a szolgáltatások minőségének öt kategóriáját külön-
böztetik meg: megbízhatóság, bizalom, kézzel fog-
ható tényezők, együttérzés a vevővel, alkalmazko-
dóképesség. 

A vevők megértését szolgáló mechanizmusok. Ennek 
három szintje különböztethető meg [7]: 

• 1. szint: alacsony szintet jelent, amely közvetlenül 
beérkezett panaszok intézéséből áll. 

• 2. szint: a megértés szintje, amely kiterjed az ügy-
félszolgálati információs pultra, a hálózatok forgalmi 
adatainak elemzésére. 

• 3. szint: magas szint, amely személyes beszélgeté-
seket, megtervezett felméréseket, a vevők teljes 
megértését jelenti. 

A vezetőség részvétele a legfontosabb mozgatóereje a 
TQM modell megvalósításának. 
Ez megnyilvánul a minőségpolitika megvalósításától 
kezdve a minőségtervezésen és a szervezet erőfor-
rásainak biztosításán keresztül a szervezet eredményei-
nek elemzéséig és értékeléséig. 
Hatáskörök átruházása 
A hatáskörök átruházásának fejlesztése egyrészt a szer-
vezet alkalmazottainak hatáskörét bővíti, másrészt tevé-

kenyen bevonja a szervezet összes alkalmazottját a 
TQM megvalósításába. 
Például egy légitársaság külföldi képviselője szabadon 
dönthet arról, hogy egy repülőgépről túljelentkezés miatt 
lemaradt, de OK jeggyel rendelkező utasait milyen 
kedvezményekben részesítheti, 
A nagyobb hatáskör kiépítése [7] szerint három területen 
történik: teljesítőképesség, igazodás és bizalom. 
A folyamatokkal és azok folyamatos fejlesztésével a köz-
lemény későbbi részében részletesen foglalkozunk. 
A TQM jellemzőit a következőkben foglalhatjuk össze: 

- a TQM célja: a vevői elégedettség elnyerése folya-
matos fejlesztéssel  

- TQM mozgató ereje: a vezetőség részvétele és el-
kötelezettsége; 

- a TQM szemléletmódja: folyamatszemlélet; 
- a TQM megvalósítási eszköze: team-munka. 

A TQM szemlélet megvalósítása a szervezet területén a 
különböző kiválósági modellek kritériumrendszerei alap-
ján, a minőségmenedzsment rendszerekre vonatkozóan 
a nemzetközi szabványok (például ISO 9001), követel-
ményei szerint, a projektek területén pedig a projektek 
minőségmenedzsmentjének keretében történik. Minde-
gyik területen a folyamatmenedzsment az alapja a gya-
korlati alkalmazásnak. Ez látható az 22..  áábbrraa szerinti rend-
szerezés felső részében, az ábra alsó része pedig a fo-
lyamatos fejlesztés megvalósításának módszertanait, 
módszereit és eszközeit szemlélteti. Ez a rendszerezés 
szubjektív szempontokat tükröz, ezért vitaindítónak te-
kintendő. Mindenesetre a gyakorlatban számos képzés 
keretében ezt láttam megvalósultnak. 
Külön figyelmet kell fordítani a külső gazdasági környe-
zet megváltozására és annak a modellre gyakorolt hatá-
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sára. Napjainkban a globális gazdasági válság az állan-
dó célok között szereplő folyamatos technológiai fejlesz-
tés súlyponti kérdéseire irányította a figyelmet, ennek so-
rán nagyobb figyelmet kell fordítani a termékek megbíz-
hatóságára, mivel a termékek elavulási ideje a kereslet 
csökkenése miatt várhatóan növekedni fog. 
3. Szervezet minőségmenedzsmentje 
A szervezet minőségmenedzsmentjének esetében elő-
ször a minőség fogalmát kell megvilágítani. A szervezet 
minőségének meghatározása a szervezeti kultúra alap-
ján a következő: annak mértéke, hogy a szervezet érté-
keit tükröző kultúra milyen mértékben felel meg a szer-
vezet sikeres működését meghatározó céloknak. A szer-
vezeti kultúra értékelése egyben lehetőséget nyújt arra 
is, hogy a szervezet fejlesztendő területeit is meghatá-
rozzák. A [4] közlemény olyan felmérés eredményeit is-
merteti, amelyet a vállalat vezetősége végzett az alkal-
mazottak körében a szervezeti értékekkel való elégedet-
tség megítélésére, ennek alapján fejlesztik a szervezet 
tevékenységét. 

33..  áábbrraa  AA  kkiivváállóóssáággii  mmooddeelllleekk  oosszzttáállyyoozzáássaa  

A szervezeti értékeket egyrészt az adottságok, másrészt 
az elért eredmények jellemzik. Ezeket átfogóan a jól is-
mert kiválósági modellekkel értékelik. A modellek osztá-
lyozását a 33..  áábbrraa  szemlélteti. Az első történelmi modell 
az amerikai Malcolm-Baldridge minőségdíj kritériumrend-
szerét tartalmazta. Ennek tapasztalatai alapján alakította 
ki az Európai Minőségmenedzsment Alapítvány (Euro-
pean Foundation for Quality Management) az EFQM 
modellt. Ennek alapján készült el a Magyar Minőség Díj 
modellje. A Közös (Általános) Értékelési Keretmodellt 
(CAF= Common Assessment Framework) a közigazga-
tási szervezetek értékelésére alakították ki. Számos 
szerző tovább fejlesztette az üzleti kiválósági modellt 
modellek esetében Pintér J. (Pintér,2007,[8]) a Malcolm 
Baldridge Díj és az EFQM modell önértékelésének 
tapasztalatait foglalja össze, Mikó Gy.-Szegedi E.(Mikó-
Szegedi,2005,[9]) az EFQM és a CAF modellek ön-
értékelése során szerzett kedvező és kedvezőtlen 
tapasztalatokat ismerteti. Az egyéb kiválósági modellek 
között kell megemlíteni Osada, H. modelljét (Osa-
da,2005,[10]), amely hármas tagozódású (hajtóerők, 
adottságok és teljesítmény) és szerepelteti a kör-
nyezetvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kritériu-
mokat is. Figyelemre méltó Kanji,G.K. modellje is 
(Kanji,2009,[11]), amely nem kizárólag az üzleti kiváló-
ság kritériumait határozza meg, hanem a teljesít-
ménymutató-rendszert is meghatározza ((44..  áábbrraa)).. 
Harrington, H.J. modellje (Harrington,2005,[12]) a szer-
vezeti kiválóság öt alappillérjét a projektmenedzs-
mentben, a folyamatmenedzsmentben, a tudásmenedzs-
mentben, a változásmenedzsmentben és az erőforrás-
menedzsmentben jelöli meg. 
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44..  áábbrraa  GGEEMMSS  SSttrruukkttuurráálliiss  DDiiaaggrraamm  ((KKaannjjii))  

GGEEMMSS==GGlloobbáálliiss  KKiivváállóóssáággii  MMéérrééssii  RReennddsszzeerreekk  

4. Minőségmenedzsment (Minőségirányítási) rend-
szerek 

A menedzsment második fontos területe a minőségme-
nedzsment (az ISO szabványok esetében minőségirá-
nyítási) rendszer. Ebben az esetben a szervezet minő-
ségmenedzsment rendszerére kell a minőség fogalmát 
definiálni. Ebben az esetben lehet alkalmazni az ISO 
9000:2005 minőség meghatározását, amely szerint a 
minőség „annak mértéke, hogy a saját jellemzők vala-
mely csoportja mennyire felel meg a követelményeknek”. 
Ennek megfelelően a minőségmenedzsment (minőségi-
rányítási)rendszer minőségét egyszerűen az határozza 
meg, hogy a rendszer milyen mértékben teljesíti egy a-
dott nemzetközi szabvány követelményeit. Hangsúlyozni 

kell, hogy amíg a szervezet minőségmenedzsmentje 
esetében a szervezet összes területét menedzseli ez a 
tevékenység, addig a rendszer minőségmenedzsmentje 
(minőségirányítása) a szervezetnek a vezetésére és 
szabályozására irányul a minőség szempontjából. Ez a 
tevékenység tehát kizárólag a minőséggel összefüggő 
folyamatokra vonatkozik, így például a pénzügyi fo-
lyamatokra nem. Ennek megfelelően a kiválósági mo-
delleknél sokkal szűkebb területre terjed ki. Az ISO 
9001/2008 szerinti minőségirányítási (minőségmenedzs-
ment) rendszer például nem tartalmaz olyan követel-
ményeket, amelyek az érdekelt felek mindegyikének az 
igényeire vonatkozik (az alkalmazottaknak és a társada-
lomnak igényeit nem vesz figyelembe) és így az elé-
gedettséget is csak a vevők esetében méri. Az EFQM-
modell és az ISO 9000 szabványsorozat együttes al-
kalmazása elősegítheti a vezetés sikerességét (Mikó 
György, 2003,[13]). Az ISO 9001 előírja a vevői igé-
nyeknek megfelelő követelmények teljesítésén túlmenő-
en a jogszabályi követelmények teljesülését is. Ez már 
az egész minőségügy területére terjed ki, ezért a képzé-
sek során külön figyelmet kell fordítani olyan kérdésekre, 
mint a minőségre vonatkozó törvények rendeletek meg-
ismertetése, a termékfelelősség, a szavatosság és a fo-
gyasztóvédelem legfontosabb jellemzőinek összefoglalá-
sa. 
Az ISO 9001 szerinti rendszer ugyan előirányozza a 
TQM legfontosabb 8 alapelvének alkalmazását (vevő-
központúság, vezetőség részvétele és elkötelezettsége, 
a munkatársak bevonása, rendszerszemlélet, folyamat-
szemlélet, folyamatos fejlesztés elve, döntés a tények a-
lapján, kölcsönösen előnyös partnerkapcsolatok), azon-
ban ezek közül hangsúlyozottan csak a rendszerszemlé-
let és a folyamatszemlélet valósul meg. Ez utóbbi szük-
ségessé teszi a folyamatok csoportosítását (főfolyama-
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tok, támogató folyamatok, menedzsment folyamatok) és 
ennek alapján a szervezet folyamattérképének elkészí-
tését. A folyamatok összekötő csatlakozási pontjait meg-
határozva létrehozhatók a rendszer folyamathálózatai, 
amelyek az ISO 9001 rendszerének belső logikáját tük-
rözik (Balogh Albert, 2000,[14]). 
Az ISO 9001:2008 szerinti rendszer felépítése ugyan kö-
veti a folyamatos fejlesztés PDCA elvét, azonban a 
szabványban a folyamatos fejlesztést csak egy rövid uta-
lás említi meg. A PDCA folyamatos fejlesztés gyakorlati 
megvalósítását termék, folyamat és rendszer szinten az 
55..  áábbrraa  mutatja be. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az 
ISO összes menedzsmentre (irányításra) vonatkozó 
szabványa követi a PDCA elvet. Ez annak tudható be, 
hogy bármely más jellegű menedzsment tevékenységet 
úgy határoznak meg az ISO szabványok, hogy tevé-
kenységek összessége a szervezet vezetésére és sza-
bályozására a ……. szempontjából. A kipontozott helyre 
beírható minőség, környezetvédelem, munkahelyi e-
gészségügy és biztonság, információ biztonság, kocká-
zatkezelés. Ez két megállapításra vezethet: a minőség-
irányítás (minőségmenedzsment) szabványt az ISO álta-
lános menedzsment szabványnak szánta; ezeket a 
szabványokat és az azokat követő rendszereket célsze-
rű összehangolni és integrálni. A  66..  áábbrraa bemutatja, hogy 
az ISO 9001 egyrészt összehangolható az ISO más 
rendszer szabványaival, másrészt egyes iparági szabvá-
nyokkal is. A 77..  áábbrraa az egyes rendszerek nem szab-
ványalapú integrálását mutatja be, amelyben már a 
pénzügyi menedzsment rendszer is szerepel. Az ISO 
9001 szabvány csak a követelményeket tartalmazza, 
számos más szabvány szükséges alkalmazásához, így 

a 88..  áábbrráánn szereplő szabványok közül az auditszabvány 
és a megfelelőség-értékelés szabványai (99..  áábbrraa) eme-
lendő ki, az utóbbi testületeit és rendszerét Földesi Ta-
más foglalja össze (Földesi, 2007,[15]). A követelmé-
nyek mellett a rendszer működésének fejlesztéséhez 
szolgáló útmutatót az ISO 9004:2000 szabvány közli. 
Külön kell foglalkozni a szolgáltatások minőségszabályo-
zásával és minőségmenedzsment rendszereivel, az el-
méleti kérdéseket tárgyalja Földesi Tamás (Földesi, 
2000,[16]) és Veress Gábor (Veress, 2008,[17]), a gya-
korlati területeket tárja fel Veress Gáborné és Veress 
Gábor (Veress & Veress, 2005,[18]) különös tekintettel a 
rendőrségi vonatkozásokra. 

 
55..  áábbrraa  PPDDCCAA  eellvvee  aazz  IISSOO  99000011--bbeenn  
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A menedzsment rendszerek alkalmazásával foglalkozott 
Rózsa András és Tóth Péter a Herendi Porcelánmanu-
faktúrában szerzett tapasztalatok felhasználásával szá-
mos tanulmányban (Rózsa-Tóth, 2001,[19]–[21]), (Ró-
zsa, 2001,[22]) 
5. Projektek minőségmenedzsmentje 

A projektek területe jellegénél fogva külön igényli 
egyrészt a projektek minőségének, másrészt a projektek 
minőségmenedzsmentjének pontosabb megfogalmazá-
sát. A projekt olyan egyszeri és megismételhetetlen fo-
lyamat, amelynek pontosan definiált célja és elvárt ered-
ménye van, emberi és anyagi erőforrásokra támaszko-
dik, időben korlátozott költségvetéssel és saját szerveze-
ti felépítéssel rendelkezik. A korlátozó időtényezők és 
költségerőforrásokon túlmenően szükséges a projekt ha-
tóterületének és minőségének meghatározása 

A projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és 
azok irányításával foglalkozó szakterület, melynek célja, 
hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként 
egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen telje-
süljenek a projekt céljai. A projekt időszaki vállalkozás, 
melynek célja, hogy egyedi terméket vagy szolgáltatást 
hozzon létre. "Időszaki" abban az értelemben, hogy a 
projektnek van kezdete és vége (nem összetévesztendő 
az átfutási idővel). "Egyedi" abban az értelemben, hogy 
a termék vagy szolgáltatás a projekt végén valamilyen 
módon eltér a jelenlegitől. Az egyediség azt is jelenti, 
hogy a projekt alapjaiban különbözik a folyamatoktól és 
az üzemeltetéstől, amelyek állandóak vagy csaknem ál-
landóak abban az értelemben, hogy gyakorlatilag azo-
nos terméket vagy szolgáltatást eredményeznek, akár-
mikor és akárhányszor is hajtják ezeket végre. A pro-

jektmenedzsment első kihívása, hogy az eredményt 
adott, előre meghatározott korlátok figyelembevételével 
kell elérnie. A második, még komolyabb kihívás, hogy a 
projekt az előre definiált célok eléréséhez a szükséges 
eszközöket optimálisan és integrált módon használja fel. 
A projekt tehát az előre definiált célok elérése érdekében 
tett ésszerűen megválasztott, erőforrás (idő, pénzt, em-
berek, anyagok, energia, hely) felhasználással járó tevé-
kenységek sorozata. 
A projektek minőségének meghatározásával és minő-
ségmenedzsmentjével Szabó Gábor Csaba és szerző-
társai foglalkoznak részletesen (Szabó, 2008,[23]). A kö-
vetkezőkben a tanulmány fontosabb megállapításait 
részletezzük. A projektek minőségmenedzsmentjén a ta-
nulmány a projektek minőségközpontú, minőségtudatos 
menedzsmentjét érti, amelynek során a felső menedzs-
ment meghatározza a projekt jövőképét, küldetését, mi-
nőségcéljait, minőségpolitikáját és biztosítja a projekt 
megvalósításának feltételeit. A minőségmenedzsment 
további feladatait a projektmenedzser végzi el. 
A feladatok megosztását és jellegüket három generáció 
esetében vizsgálja: 

- termékközpontú projektek, amelyekben döntően a 
minőség ellenőrzési jellegű tevékenységek jelen-
tősek, ekkor a minőségmenedzsment feladatainak 
megosztása a felső minőségmenedzserek, a pro-
jektmenedzser és a minőségszakértő között 
10-20%; 40-60%; 30-50%; 

- folyamatközpontú projektek, amelyekben döntően a 
minőségszabályozási jellegű tevékenységek jelen-
tősek, ekkor a minőségmenedzsment feladatainak 
megosztása a felső minőségmenedzserek, a pro-

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szakter%C3%BClet&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Munka_(k%C3%B6zgazdas%C3%A1g)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Projekt
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Term%C3%A9k&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szolg%C3%A1ltat%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Projekt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Id%C5%91
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9nzt&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Energia
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jektmenedzser és a minőségszakértő között 
20-30%; 40-70%; 20-40%; 

- menedzsmentközpontú projektek, amelyekben dön-
tően a minőségmenedzsment jellegű tevékeny-
ségek jelentősek, ekkor a minőségmenedzsment 
feladatainak megosztása a felső minőségmened-
zserek, a projektmenedzser és a minőségszakértő 
között 40-50%; 40-50%; 5-10%. 

A projektek minőségével kapcsolatban [23] hosszas 
elemzést ad egy korábbi (ISO 8402 szerinti) meghatáro-
zása alapján. Ennek megfelelően a minőség az egység 
azon jellemzőinek összessége, amelyek hatással van-
nak arra a képességére, hogy meghatározott és elvárt 
igényeket elégítsen ki. Ez sok gondot okozhat, mert nem 
világos, hogy projekt esetében az egység csak a vég-
termékre vagy annak előállítási folyamatára is vonatko-
zik. Célszerű a kettőt egységesen értékelni. Másrészt a 
követelményeket ki kell egészíteni az időre és a költ-
ségre vonatkozó követelményekkel is. Ekkor az idő-költ-
ség-minőség háromszögének értékelését és követelmé-
nyeit a projekt első két szakaszában (a meghatározási 
és tervezési szakaszban) kell megadni és összehangolni 
a vevő többi követelményével. A projekt megvalósításá-
nak további részében ezt a minőségszemléletet folya-
matszemlélettel kell felváltani s a vevői elvárásokat csak 
minőség ellenőrzési szempontból kell értékelni. A pro-
jektek minőségének mérésére rendszerint csak a vevői 
elégedettség értékelését alkalmazzák, a projekt más, 
mennyiségileg értékelhető jellemzőire a tűréshatárokat 
és azok alapján a jellemzők minősítését kevésbé gyak-
ran alkalmazzák. A szerzők a vevő fogalmának megha-
tározásával is foglalkoztak. Például egy iskola építésé-
nek projektjénél a vevő a megrendelő (önkormányzat), 
végfelhasználó az iskola tanárai és a tanulók. Belső 

projekt esetében a vállalati szervezet a külső vevő (meg-
rendelő) megrendelő és a projekt-team tagjai a belső 
vevők, akik egy más eredményeit hasznosítják, mint ter-
méket munkájuk során. 
Összefoglalva a projekt minőségének annak mértékét 
nevezhetjük, hogy a projekt saját jellemzőinek valamely 
csoportja mennyire teljesíti a külső és belső vevők minő-
ségre vonatkozó követelményeit. 
A projektek minőségmenedzsmentjére példaként szolgál 
Mikó György előadása a változáskezelés két módszeré-
ről – a projektmenedzselésről és a BPR-ról (Mikó, 
2008,[24]). 
6. Folyamatmenedzsment 
A szervezeti minőségmenedzsment kiválósági modelljei-
ben a folyamatok értékelésére vonatkozik az adottságok 
közül a legmagasabb pontszám (140 pont), a minőség-
menedzsment (minőségirányítási) rendszerek felépítése 
és működtetése a folyamatszemléleten alapszik, a pro-
jektek maguk is folyamatoknak tekinthetők, ezért a fo-
lyamatmenedzsment a menedzsmentszemléletnek alap-
jaként tekinthető. 
A folyamat olyan tevékenységsorozat, amely a beme-
neteket kimenetekké alakítja át. A folyamatmenedzs-
ment azoknak a tevékenységeknek összessége, ame-
lyek a folyamat tervezésére, szabályozására és fejlesz-
tésére irányulnak. A folyamat tervezése a célok megha-
tározására és azok eléréshez szükséges módszerek és 
eszközök megadására összpontosít. A folyamatok sza-
bályozása arra irányul, hogy a folyamatra vonatkozó kö-
vetelmények teljesüljenek. A folyamatok fejlesztése a 
folyamatok eredményességének és hatékonyságának 
növelésére szolgál. 
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A legegyszerűbb megoldás a folyamat leírására az, hogy 
folyamatábra segítségével meghatározzuk a folyamat 
szállítóját, bemenetét, a folyamat területét és működé-
sét, kimenetét és vevőjét. A 10. ábra részletesen leírja a 
fenti jellemzőket, de azt kiegészíti a szabályozókkal (jog-
szabályok, szabványok, műszaki előírások) és az erő-

forrásokkal (emberi, fizikai, mechanikai és informatikai 
erőforrások), ezt angol mozaikszóval ICOR-nak nevez-
zük. Természetesen szükséges megadni ezen túlmenő-
en a folyamat megnevezését, célját, területét, szereplőit, 
célul kitűzött mérőszámait és folyamatköltségeit is.
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A folyamat legfontosabb szereplői a következők: 
• Folyamat szponzora (felső vezető), aki meghatározza a 

folyamat céljait és biztosítja az erőforrásokat; 
• Folyamat gazdája, aki felelős a folyamatért, de a folya-

maton kívül van; 
• Folyamat menedzsere, aki irányítja a folyamatot; 
• Folyamat dolgozója, aki a napi munkát végzi. 

A folyamat mérőszámai általában a következők lehetnek: 
• Minőség mérőszámai (minőségfokozat, kihozatal, hiba-

arány, stb.); 
• Mennyiségi mérőszámok (súly, darabszám, szállítási 

idő, stb.); 
• Pénzügyi mérőszámok (gyártási költség, egységre eső 

előállítási költség, ár, stb.) ;  
• Eredményesség=100 x (elért eredmény/tervezett ered-

mény) % 
• Hatékonyság=100 x (elért eredmény/felhasznált erőfor-

rások) % 
• Termelékenység=Kimenet/Bemenet; 
• Várható termelékenység= Várható kimenet/Várható fel-

használt erőforrások,  
• Példák a várható termelékenységre: tonnaszám/munka-

órák száma; számítógép kimenete (teljesítménye)/ope-
rátor napok száma. 

A folyamatköltségek elemzésének legegyszerűbb modellje az, 
hogy meghatározzuk a nem-megfelelőségek költségét (cost of 
nonconformity, CONC) és a folyamatnak azt a költségét, 
amely biztosítja a megfelelő termék előállítását (szolgáltatás 
teljesítését) (cost of conformity, COC), ennek a két tényező-
nek az összege adja a folyamat minőségköltségét (cost of 
quality, COQ) 
Képletben: COQ=CONC+COC 

COC= a folyamat költsége, hogy követelményeknek megfele-
lő terméket/szolgáltatást nyújtson a leghatékonyabban (cost 
of conformity) 
CONC= a meghibásodás költsége olyan folyamat esetén, 
amely úgy működik, hogy nem felel meg a követelményeknek 
vagy ingadozása nagy (cost of non-conformity) 
COQ= a minőségköltség (cost of quality). 
A folyamatok osztályozásának [7] szerint a következő 
lehetséges változatai vannak: 

• Főfolyamatok 
• Vezetési folyamatok 
• Támogató folyamatok 
• Kulcs(fontosságú) folyamatok 
• Kiegészítő folyamatok 

A folyamatmenedzsment három alapvető tevékenysége 
a tervezés, szabályozás és fejlesztés 
A folyamattervezés jellemzői a következők: 

• Termék(Szolgáltatás) jellemzőkből és azok köve-
telményeiből indul ki 

• Meghatározza a folyamat jellemzőit és azok kap-
csolatát a termékjellemzőkkel (szolgáltatásjellem-
zőkkel) és azok követelményeivel 

• Megadja a folyamatjellemzőkre vonatkozó köve-
telményeket (célokat) 

• Megadja a célok elérésének módszereit és eszkö-
zeit 

A folyamatszabályozás területén megkülönböztetjük a 
műszaki-szervezési szabályozást és a statisztikai fo-
lyamatszabályozást. Ez utóbbival a statisztikai eszközök 
fejezetében foglalkozunk. A műszaki szabályozás az el-
lenőrzésre és a hibák visszacsatolására, majd helyes-
bítésére terjed ki. 
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A folyamatfejlesztés a folyamatmenedzsment legfonto-
sabb része. A folyamatfejlesztés hat lépését különbözteti 
meg [7]: 

1. A probléma azonosítása 
2. A folyamat azonosítása 
3. A teljesítmény mérése három szinten (folyamat, ter-

mék és végeredmény szintjén) 
4. Okok és okozatok megértése 
5. Javaslatok,megoldások kidolgozása és bevezetése 
6. Megoldások bevezetése, gyakorlati alkalmazása és 

értékelése 
7. Folyamatos fejlesztés 
7.1. A folyamatos fejlesztés modelljei 
A folyamatos fejlesztésnek több modellje van. A legis-
mertebb a Shewhart kerék, amely a jól ismert PDCA 
elvet (tervezés-cselekvés-ellenőrzés-intézkedés (beve-
zetés vagy fejlesztés)) írja le egy probléma megoldá-
sára. Ennek általánosított változata fűződik Deming ne-
véhez (Deming, PDSA kerék Ez abban különbözik az 
előzőtől, hogy ellenőrzés helyett a vizsgálat fogalmát ve-
zeti be. Ennek megfelelően a tervezés a rendszer meg-
határozására, a jelenlegi helyzet értékelésére és az okok 
elemzésére terjed ki, a cselekvés a fejlesztés kipróbálá-
sát, a vizsgálat az ellenőrzésen túlmenően az eredmé-
nyek értékelését jelenti, az intézkedés a fejlesztések 
standardizálását és új fejlesztési terv kidolgozását tar-
talmazza. A 1111..  áábbrraa az úgy nevezett SDSA kereket mu-
tatja be. Ennek első lépése a tervezés helyett a standar-
dizálás, amely a rendszer meghatározásán kívül kiterjed 
a folyamat dokumentálására és a mérőrendszer tervezé-
sére, a cselekvés a fejlesztett munkatevékenység előírás 
szerinti elvégzését jelenti, a vizsgálat az adatok gyűj-

tését és elemzését tartalmazza, az intézkedés a rend-
szer stabilizálására és az új fejlesztési terv kidolgozá-
sára vonatkozik. A  1122..  áábbrraa a fejlesztési modell kiválasz-
tásának folyamatára vonatkozik. Ha a folyamat stabil, 
akkor a PDSA modell alkalmazása célszerű; ha nem sta-
bil, akkor az SDSA modellt célszerű felhasználni; ha a 
fejlesztendő terület folyamata nem működik vagy adatok 
gyűjtése nem lehetséges, akkor benchmarkingot kell 
használni. 
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7.2. A folyamatos fejlesztés módszerei (módszer-
tanai) 

Hat Szigma (Six Sigma) (www.isixsigma.com) 
Módszertan az üzleti folyamatok képességének javítására 
adatok és azok statisztikai elemzésének felhasználásával 
annak érdekében, hogy csökkentsék a folyamatok 
változékonyságát, valamint megelőzzék a hibák előfordulását 
és csökkentsék a hibák számát ezáltal nagy javulást érjenek 
el a nyereségben, az alkalmazottak erkölcseiben és a 
termékek, szolgáltatások minőségében. 
A Hat Szigma 10 szabálya: 

1. A teljesítmény megítélése a vevő szempontjából 
2. A folyamat megértése 
3. Döntések megtétele az adatok és az elemzés alapján 
4. Összpontosítás a legfontosabb problémákra (Pareto elv) 
5. Statisztikai eszközök használata 
6. A változások figyelemmel kísérése 
7. Standard módszerek alkalmazása 
8. A projektek kiválasztása pénzügyi hatásaik alapján 
9. A projekt irányítási struktúrájának létrehozása 

10. A felsővezetők támogatásának elnyerése 
A Hat Szigma olyan folyamatfejlesztési módszertan, 
amely projekt keretében hatja végre a fejlesztési 
feladatokat. A folyamatokat a statisztikai folyamatszabá-
lyozás és a folyamatképesség elemzés segítségével 
értékeli. Ennek alapján célja az, hogy csökkentse a 
folyamatok ingadozását és ezáltal a tűrésmezőn kívül 
eső nem-megfelelőségek számát. 
A minőséget ez esetben úgy definiálhatjuk, hogy az for-
dítottan arányos a változékonysággal. A minőségfej-
lesztés pedig a változékonyság csökkentése a folyama-
tokban. Az ingadozást a folyamat szórásával mérik, ez 
azt jelenti, hogy az egyedi értékek szórására az előírt 
követelmény, hogy 12-ed része legyen a folyamat 

jellemzőjére előírt tűrésmezőnek, ezért a fél tűrés-
mezőnek a szórás annak hatod része, ezért nevezik hat 
szigmának ezt a módszert. Az ideális esetben a folyamat 
átlaga a tűrésmező középpontjába esik, ezért figyelembe 
kell venni, hogy milyen távol van az átlag a tűrésmező 
középpontjától. tapasztalat szerint legfeljebb a szórás 
1,5-szerese ez a távolság, a nagyobb elmozdulást a 
szabályozókártyák már időben kimutatják. Ennek megfe-
lelően a folyamat átlagának távolsága a hozzá közelebb 
eső tűréshatártól hat szigmás folyamat esetén 
(6-1,5) x szórás = 4,5 x szórás. Ez viszont azt jelenti, 
hogy ezen a tűréshatáron kívül eső nem-megfelelőségek 
aránya 3,5 ppm (parts per million), azaz egy millió 
hibalehetőségre 3,4 hiba (nem-megfelelőség) esik. Ezzel 
kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 
reklámcélokra szokták ezt a számot használni. például 
egy millió postai küldeményből csak 3,4 kézbesítése lesz 
hibás (vész el). Ez akkor lenne igaz, ha a kézbesítési 
folyamat csak egyetlen egy folyamatból állna, ennek az 
egyetlen folyamatnak a változékonyságát csökkentenék 
egy folyamatfejlesztési projekt esetében. Ez azonban 
könnyen belátható, hogy sok folyamatból áll, így, ha 
mindegyiknek a változékonyságát úgy csökkentik, hogy 
egyenként 3,4 ppm hibaarányt adjanak, akkor az eredő 
folyamat hibaarányáról könnyen belátható, hogy az 
közelítőleg az alkotó folyamatok számának és 3,4 ppm-
nek a szorzatával egyenlő. Például 10 folyamat 
esetében 34 ppm-t kapunk, ami szintén kiváló érték. 
A Hat Szigma folyamatfejlesztési modellje a DMAIC 
(1133..  áábbrraa) módszer. Ennek alkalmazása a képzésben 
(zöld öves és fekete öves képzés) nagy segítséget nyújt 
a hallgatóknak projektjeik fejlesztési munkáiban. A 
projekt szemléletű képzést követendő példának tartom 
más képzési formákban is a diplomamunkák (záró-dol-
gozatok) elkészítésénél. 

http://www.isixsigma.com/


 
 

1133..  áábbrraa  DDMMAAIICC  sszzoollggáállttaattjjaa  aa  pprroojjeekktt  ffeejjlleesszzttéésstt  ((tteerrvveezzééss--MMéérrééss--EElleemmzzééss--JJaavvííttááss--EElllleennőőrrzzééss)) 
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Lean Management 
A megfelelő dolgok eljuttatása a megfelelő helyre a meg-
felelő időpontban már az első alkalommal, a veszteség 
minimalizálásával és a változás iránti készséggel.(Taiichi 
Ohno, Toyota Gyártási Rendszer). 
A Lean Management elsődleges célja a veszteségek 
minimalizálásával a kihozatal optimalizálása. Ezért 
Taguchi veszteség függvényéhez hasonlóan a minő-
séget azzal a veszteséggel mérik, amelyet a termék 
vagy szolgáltatás hibája okoz a vevőnek és a tár-
sadalomnak. Minél kisebb ez a veszteség, annál jobb a 
minőség. 
A Lean Management 10 szabálya: 

1. A veszteség megszüntetése 
2. Az értékáramlás maximalizálása 

3. A készlet minimalizálása 
4. A vevői igényből származó húzó gyártás 
5. A vevői követelmények teljesítése 
6. Csináld jól az első alkalommal 
7. A dolgozók felhatalmazása 
8. Tervezés a gyors átállásra 
9. Partneri kapcsolatok a szállítókkal 

10. A folyamatos fejlesztés kultúrájának megteremtése 
A Lean Management felépítését Fehér O. ábrája [25] 
alapján ismerteti a 1144..  áábbrraa. Látható, hogy ez a folyamat-
fejlesztési módszer vevőközpontú, értékközpontú, fejlő-
désközpontú és eredményközpontú. Fejlesztési mo-
dellként a PDCA-t és a PDSA-t is alkalmazza. Esz-
köztárában jelentős szerepet kapnak a Toyota gyártási 
módszerei. 
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Lean Six Sigma 
A Lean Six Sigma nem rendelkezik szabványos megha-
tározással. 
Általában a Lean Management és Six Sigma módszerei-
nek kombinálását értik ezalatt annak érdekében, hogy 
csökkentsék a veszteséget, növeljék az értékáramlást, 
kiküszöböljék a hibákat, növeljék a vevőközpontúságot 
és csökkentsék a változékonyságot. 
Jellegzetes Lean Six Sigma megvalósítási formák 

1. Bővített megvalósítás: a Lean eszközeit hozzáadják 
a DMAIC vagy DMADV (Define-Measure-Analysis-
Design-Verification Meghatározás-Mérés-Elemzés-
Tervezés-Igazolás) módszerekhez. 

2. Párhuzamos megvalósítás: külön-külön alkalmaz-
zák a két módszert különböző projekt célok elérésé-
hez. 

3. Soros megvalósítás: először a Lean eszközöket al-
kalmazzák a folyamatok fejlesztésére és korsze-
rűsítésére, ha az okok és a megoldások világosak; 
ezt követően a Six Sigma módszereit használják 
olyan fejlesztési lehetőségek feltárására, amelyek 
nagyobb analízist követelnek meg. 

Az integrált Lean Six Sigma előnyei 
1. Az eredmény jobb, mintha a két módszert egyen-

ként alkalmaznánk. 
2. Nem két különálló eszköztárt eredményez, hanem 

csak egyetlen egy integrált eszköz-csoportot nyújt a 
problémák széleskörű változatának a megoldására. 

3. Nemcsak az eszközöket, hanem mindkét eljárás 
koncepcionális erősségét is egyesíti. 

4. A fekete övesek a projektek menedzselésén túl-
menően elősegítik a szervezet elmozdulását az 
integrált Lean Six Sigma irányába. 

Az irodalomból Aschner Gábor (Aschner, 2007,[26]) Tóth 
Csaba László (Tóth, 2008,[27]) Mader, D. (Mader, 
2008,[28]) előadása illetve közleményei emelendők ki. 
 

7.3 Folyamatfejlesztés eszközei 
A folyamatfejlesztés eszközeit számos szakirodalmi köz-
lemény tárgyalja. Két nagy csoportjuk különböztethető 
meg: a menedzsment módszerek és a statisztikai minő-
ségszabályozás módszerei. A menedzsment módszere-
ket összefoglalóan ismertette Varga L. ([29]-[30],1999), a 
statisztikai minőségszabályozásra (SQC) magyar iro-
dalmi forrás Kemény Sándor munkája [31],1998) és 
Montgomery, D.C. angol nyelvű könyve ([32],2009). 
A legegyszerűbb statisztikai módszereket a 7+1 régi 
módszer foglalja össze, a menedzsmentmódszereket 
pedig a 7 új módszer. Az előbbieket az adatfeldolgozás 
módszerei, az utóbbiakat a vezetési döntésekhez vezető 
módszerek jellemzik. 
A gyakran alkalmazott újabb eszközök közül példaként 
említjük meg az alábbiakat: 

• Fontossági-megelégedettségi mátrix 

• Megoldások döntési mátrixa 

• Ötletroham (Brainstorming) 
• Többségi szavazás, team-munka  
• Hibamód és –hatás elemzése(FMEA) 
• Minőségfunkció telepítése (QFD) 
• Benchmarking, BPR (időszakos és egyszeri fej-

lesztés) 
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• Balanced Scorecard = Kiegyensúlyozott teljesít-
ménymutató- rendszer. 
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Montgomery könyvében [32] három fontos területet jelöl 
meg a statisztikai minőségszabályozás területén 
(1155..  áábbrraa) 

• az átvételi mintavételes ellenőrzés eljárásait, 
amelyek csak a tűréshatárokon kívül eső hibaa-
rány ellenőrzésével foglalkozik, ez a legrégebbi 
módszer és alkalmazzák; 

• a statisztikai folyamatszabályozást és folyamat-
képesség vizsgálatot, amely a folyamatátlagra és 
szórásra vonatkozóan szabályozókártyákat vezet 
és előrejelzi a várható hibaarányt, ezt az SPC 
módszert mind a gyártási gyakorlatban, mind a 

Hat Szigma projektekben már hosszabb ideje al-
kalmazzák, az utóbbi 20 évben újjászületését 
láthattuk, alkalmazásának gyakorisága második 
helyet foglalja el az ellenőrzés után; 

• kísérlettervezés, amely u.n. off-line módszer, mi-
vel szemben az eddigiekkel nem a gyártás során, 
hanem a tervezésnél alkalmazzák, hogy a ter-
méket és annak előállítási folyamatát robusztussá 
tegyék a nem kézben tartható külső tényezők 
kedvezőtlen hatásaival szemben, ennek alkal-
mazása viszonylag rövid múltra tekinthet vissza 
és alkalmazási gyakorisága is a legkisebb. 

 
1155..  áábbrraa  AA  ssttaattiisszzttiikkaaii  mmóóddsszzeerreekk  aallkkaallmmaazzáássaa  ééss  aa  ffoollyyaammaatt--vváállttoozzéékkoonnyyssáágg  ccssöökkkkeennttééssee

Magyar Minőség XIX. évfolyam 11. szám 2010. november 25/62 oldal



8. Javaslat az ismeretanyag minőségügyi rendszer-
menedzser képzésbe való beépítésére 

Az előzőekben részletezett ismeretanyag alapján a 
javaslatok a következőkben foglalhatók össze: 

1. A képzésekben az ismeretek közül kiemelendő 
a TQM filozófia részletes bemutatása, a folya-
matmenedzsment és a folyamatos fejlesztés 
modelljeinek és eszközeinek részletes tárgya-
lása, majd ezek ismeretében a kiválósági mo-
dellek, minőségirányítási rendszerek (minőség-
menedzsment rendszerek) gyakorlati megköze-
lítésű ismertetése. A projektmenedzsment rész-
letes tárgyalására csak a hosszabb időtartamú 
képzési formák keretében kerülhet sor. 

2. A képzés során törekedni kell arra, hogy az é-
lvezetes előadási stílus mellett napjainkban cél-
szerű az interaktív oktatás bevezetése, ugyanis 
a hallgatók érdeklődését hosszú órák során 
csak úgy lehet felkelteni, hogy kérdés-felelet 
módszerrel bevonjuk az oktatásba. Ezért pár 
gondolati és módszertani bevezetés után inkább 
véleményüket kérdezzük egyes problémák meg-
oldására alkalmazható eljárásokról és már meg-
szerzett tapasztalataikról. 

3. Határozottan szorgalmazni kell az egyes 
feladatok megoldására a team-munkát, ugyanis 
ez mindenki számára lehetővé teszi a szabad 
véleménykifejtést és közösségi szellemet fej-
leszt ki. 

4. Fel kell használni az informatikai eszközöket 
egyrészt közös feladatmegoldásokra számítógé-
pekkel, másrészt különböző játékokkal lehet szí-
nesebbé tenni az oktatást. 

5. A statisztikai módszerekre mindenképpen fel 
kell használni az Excel alkalmazásokat és a sta-
tisztikai programcsomagokat. 

6. A hosszabb idejű képzésekben célszerű a szak-
dolgozatok elkészítését projektek keretében 
megvalósítani, ezért már kezdetben bíztatni kell 
a hallgatókat arra, hogy válasszák ki azt a terü-
letet, amelyből munkáját el akarja készíteni. 

7. A képzésben biztosítsunk lehetőséget arra, 
hogy a hallgatók beszámoljanak munkahelyi fel-
adataikról és azok megoldásáról. 

8. A képzésre a következő ismeretanyag megosz-
tást javasolom: 
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A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület rovata 

VVáállttoozzóó  kköörrüüllmméénnyyeekk  ––  vváállttoozzóó  ssttrraattééggiiaa??  
FFáábbiiáánn  ZZoollttáánn,,  DDrr..  KKoovvááccss  IIvváánn  

  
Összefoglaló 
Minden szervezetnél alapvető fontosságú, hogy munka-
társai tisztában legyenek a szervezet által kitűzött célok-
kal és megfogalmazott értékekkel. Cikkünk az ehhez ve-
zető út egyik lépéseként a stratégia kidolgozásához kí-
ván segítséget nyújtani az EFQM modell adta 
lehetőségek felhasználásával. Az EFQM modell egyrészt 
segít a jelenlegi helyzet felmérésében, másrészt segít 
kijelölni a kitűzött céljaink irányába teendő fejlesztési lé-
péseket. 
Az egészségügyi intézményekről mostanában leginkább 
a nehéz gazdasági helyzet kapcsán esik szó. A gazdál-
kodási adatoknál kevésbé, de szintén negatív képet 
mutat, ha az egészségügyi intézmények küldetését és 
jövőképét, valamint az elérésükhöz megfogalmazott 
stratégiai célokat vizsgáljuk. A stratégia kialakítására 
rengeteg lehetőség kínálkozik, amelyekből válogatha-
tunk, néhány általános szabályt azonban minden eset-
ben be kell tartanunk. Jelen cikkünkben egy lehetséges 
megoldást kívánunk ismertetni a teljesség igénye nélkül, 
leginkább szempontokat, ötleteket adva a hasonló fel-
adat előtt álló intézményeknek. Példaként minden eset-
ben munkahelyünket, a Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központot említjük. 
Lehet-e stratégiai cél a túlélés? 
Sokaktól hallani, hogy ilyen körülmények között, ennyire 
gyorsan változó környezetben az egyetlen stratégiai cé-

lunk a túlélés lehet. Meggyőződésünk, hogy ez alapvető 
tévedés! 
Sokat emlegetett mondás, hogy aki nem tudja, melyik ki-
kötőbe igyekszik, annak minden szél rossz irányból fúj. 
Ha nincs jövőképünk és nincsenek jól meghatározott 
hosszú távú céljaink, folyamatosan a körülmények kény-
szerítik ki napi döntéseinket és minden év végén döb-
benten tapasztaljuk, hogy ugyanott tartunk, nem fejlődött 
az ellátás színvonala, ugyanolyan elégedetlenek műkö-
désünkkel a betegek is és a dolgozóink is, mint egy évvel 
korábban. 
Az EBF 2009-es felmérésének adatai alapján a fekvő-
beteg-ellátó intézmények 86%-a rendelkezik küldetés-
nyilatkozattal. Vagyis minden hetedik intézményt biztos, 
hogy csak a körülményeik irányítanak, nem önmaguk. A 
túlélés, mint legfőbb stratégiai cél egyik legnagyobb ve-
szélye, hogy a körülmények romlásával az egyre 
rosszabb pénzügyi helyzetre negatív válaszokat adnak 
az intézmények, mellyel egy negatív spirál csapdájába 
kerülnek, mely leginkább az elvonásokról és az elbo-
csátásokról szól. 
Mihez igazodjon az intézményi stratégia? 
Elvileg 3 dologhoz kellene igazodnunk: 

1. országos egészségügyi stratégia 
2. helyi, illetve fenntartói stratégia 
3. intézmény küldetése, jövőképe 

Megjegyzés
Vegyész üzemmérnök, TQM szakközgazdász. Több ágazatban szerzett minőségügyi tapasztalat után jelenleg a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ minőségügyi osztályvezetője

Megjegyzés
Orvos, igazságügyi szakorvos, jogász, a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ stratégiai igazgatója és Elnöki Hivatalának vezetője.



Sajnálatos módon az elsőre még várnunk kell, erre nem 
alapozhatjuk stratégiánkat. A mi esetünkben a 2007-ben 
végrehajtott egészségügyi integráció sajátos helyzetet 
teremtett: bár az egyetem részeként elsősorban az SZTE 
stratégiájához kell igazítani a klinikai központét, de 
ugyanakkor Szeged város és térsége egyetlen egész-
ségügyi ellátójaként nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 
város egészségügyi ellátással kapcsolatos elvárásait. 

A Klinikai Központ jövőképe: 
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Kli-
nikai Központ a szegedi orvosképzés tradicionálisan ma-
gas szakmai színvonalán alapuló egészségügyi ellátó 
intézmény, mely a Szegedi Tudományegyetem része-
ként a legfrissebb tudományos eredményeket innovatív 
módon felhasználva a Dél-Alföldi régió vezető betegel-
látó központjaként kíván működni. Küldetésünk a lakos-
ság hatékony gyógyítása, egészségi állapotának megőr-
zése, az egészségkárosodás megelőzése. Átérezve 
Szeged város és a régió lakosságának egészségi szín-
vonalával kapcsolatos felelősségünket, széleskörű tájé-
koztatással, betegeink elégedettségének folyamatos mé-
résével, annak növelésével, magas szintű gyógyító mun-
kával, gondos és humánus ápolással kívánunk megfe-
lelni betegeink igényeinek. A legkorszerűbb menedzs-
ment eszközök, módszerek alkalmazásával igyekszünk a 
működés hatékonyságát és ezzel együtt az egészség-
ügyi ellátás színvonalát javítani a lehető legnagyobb 
egészségnyereség elérése érdekében. 

Célunk, hogy olyan egészségügyi központtá váljunk, 
amely mind szakmaiságát, mind pedig az ellátás 

színvonalát és hatékonyságát tekintve egyike legyen 
Európa vezető egészségügyi intézményeinek. 

Fontos szempont továbbá, hogy az intézmény vala-
mennyi munkatársa (a vezetők és a dolgozók is) jól defi-
niált, egységes elvek alapján végezze munkáját. Olyan 
elvek alapján, amelyek elvárhatóak minden kollégától, 
ugyanakkor vállalhatóak minden munkatárs részéről. 

 

 
11..  áábbrraa  SSZZTTEE  SSZZAAKKKK  33HH  mmóóddsszzeerr  

Az alapelveket a 3H módszer segítségével kívánjuk 
megvalósítani (11..  áábbrraa)).. 
 

A Klinikai Központ alapelvei: 
 

akmaiság a gyógyításban 

udatosság a működtetésben 

lkötelezettség a minőség iránt 

erepvállalás az egészségfejlesztésben 

akorlatiasság a megvalósításban 

laposság a végrehajtásban 

övetkezetesség a célok elérésében 

iválóság a működésben 

Sz

T

E

Sz

Gy

A

K

K

Magyar Minőség XIX. évfolyam 11. szám 2010. november 30/62 oldal



Alapvető fontosságú elv, hogy stratégiát kialakítani egy 
személyben nem lehet, legyen az ezzel megbízott sze-
mély bármilyen képzett szakember. A team kialakításá-
nál vegyük figyelembe a teamek hatékony működésének 
szabályait [1] mind a team méretének, mind pedig össze-
tételének tekintetében. Az összetétellel kapcsolatban 
fontos szempont, hogy a tagok megfelelő kompetenciá-
val rendelkezzenek, jól ismerjék a szervezetet, összes-
ségében ne legyen ismeretlen terület a működés egé-
szének vonatkozásában. Mivel a stratégiai döntések 
rendszerint visszafordíthatatlan vagy nagyon nehezen és 
költségesen módosítható folyamatokat indítanak el, na-
gyon körültekintően kell eljárnunk, figyelembe véve és 
felhasználva az összes rendelkezésünkre álló informá-
ciót, hiszen a megvalósítás szakaszában a döntések 
megváltoztatása egyre időigényesebb és költsége-
sebb.[2] 

Az EFQM modell (22..  áábbrraa) alkalmazása általában a mi-
nőségdíjak kapcsán kerül szóba, de kiváló módszernek 
bizonyul a stratégia kialakításának folyamatában is. Az 
EFQM modell beépítésével a stratégiaalkotásba a mű-
ködés egészének jellemzőiről kapunk egy általános hely-
zetfelmérést. Hiszen a modell azon túl, hogy tartalmaz 
egy stratégia kritériumot, az önértékelés végrehajtásával 
gyakorlatilag felállítja a stratégiaalkotás menetét is. 
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EFQM modell: segítség a stratégia kidolgozásánál 

Hogyan kezdjünk hozzá? 
Célszerű a kialakított stratégiát 3-5 évente felülvizsgálni, 
hiszen ennyi idő alatt – miként azt az utóbbi évek is iga-
zolták – a körülmények olyan jelentősen megváltoztak, 
melyeket, ha nem veszünk figyelembe, a megvalósítha-
tóságot veszélyeztetjük, márpedig a stratégia minden 
esetben annyit ér, amennyit képesek vagyunk megvaló-
sítani. Itt azért kiemelnénk két speciális körülményt, 
amelyeknél minden esetben felül kell vizsgálni a straté-
giát: az egyik ilyen a tulajdonos megváltozása, a másik 
pedig, ha jelentős személyi változások történnek a szer-
vezetben: jelentősen módosul a szervezeti struktúra, 
vagy lecserélődnek a döntéshozó vezetők. 

Mikor vizsgáljuk felül a stratégiánkat? 

 

Néhány, a Klinikai Központ (korábban Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Centrum) működését jelentősen 
befolyásoló változás az elmúlt 5 évből: 

2006. új centrum elnök 
 Biopolisz program 
2006-2007. szervezeti átalakítások, igazgatóságok 

létrehozása 
2007. a Fogorvos-tudományi Kar megalakulása 
 a Centrum megszűnése, a Klinikai Központ 

létrejötte 
 új elnök 
 Szeged városi egészségügyi integráció 
2010. új dékán az Általános Orvostudományi 

Kar élén 
 új rektor az SZTE élén 

Megjegyzés
Meredith Belbin: A team, SHL Hungary, Budapest, 1999. 

Megjegyzés
Barakonyi Károly: Stratégiai tervezés, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 



 
22..  áábbrraa  EEFFQQMM  mmooddeellll  

Az EFQM modell 9 kritériumból álló kiválósági modell, 
mely jelenleg szinte valamennyi európai minőségdíj pá-
lyázat értékelése során alkalmazott módszer. A 9 kritéri-
umot 2 csoportba sorolják, az adottságok oldalon sze-
replő kritériumok a vezetés, a stratégia, a dolgozók, a 
partnerkapcsolatok és erőforrások, valamint a folyama-
tok, termékek és szolgáltatások. Az eredmények oldalon 
4 kritérium szerint jelenítjük meg adatainkat: a vevői, a 
dolgozói és a társadalmi eredmények mellett a szervezet 
kulcseredményei jelennek meg. 

Az EFQM modell alapgondolata: 
A vevői és dolgozói elégedettséget, a pozitív társadalmi 
hatást a vezetés, megalapozott üzletpolitikával és straté-
giával, a dolgozókra építve, valamint a partnerkapcsola-
tok, az erőforrások és a folyamatok menedzselésével éri 
el, amely kiváló eredményekhez vezet.[2] 
Hogyan is nyújthat segítséget az EFQM modell? 
A stratégiai vezetési tevékenység, mint folyamat, elem-
zési, döntési és végrehajtási szakaszokra bontható 
(33..  áábbrraa) [4] 
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Barakonyi Károly: Stratégiai tervezés, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 
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Csath Magdolna: Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004 

Beírt szöveg
[3]

http://www.kivalosag.hu/efqm-kivalosag-modell-uj


 
33..  áábbrraa  AA  ssttrraattééggiiaaii  vveezzeettééss  aallaappeelleemmeeii 

 
Ez esetben elsősorban az elemzési, kisebb részt a dön-
tési szakaszra koncentrálunk. A helyzetértékelésnek ki 
kell terjednie mind a belső, mind pedig a külső helyzetre. 

Erre legáltalánosabban elterjedt módszer a SWOT analí-
zis.[5] A belső erősségek és gyengeségek meghatáro-
zása szubjektivitását nagymértékben kiküszöbölhetjük, 
ha az EFQM önértékelés eredményeit alkalmazzuk 
(44..  áábbrraa).
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Megjegyzés
Faragó László: SWOT elemzés a területi stratégiák kialakításának folyamatában, FALU VÁROS RÉGIÓ, 2001/6, 3-5. oldal 
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Bernáth Lajos könyvében [6] elhelyezte a stratégiai 
tervezést az EFQM modellben, mi pedig megpróbáljuk 
elhelyezni az EFQM modell alkalmazását a stratégiai 
tervezés folyamatában. A szervezet erősségei és gyen-
geségei –mostanában ez utóbbiakat szemérmesen fej-
lesztendő területeknek nevezzük– mi alapján határoz-
hatók meg? A jól kiválasztott, megfelelő team alkalma-
zása elengedhetetlen, de nem árt, ha érzéseiket, véle-
ményüket objektív adatok, eredmények alapján fogal-
mazzák meg. Az EFQM modell eredmények oldalán rög-
zítettük a szervezet kulcseredményei mellett a vevőkkel, 
a munkatársakkal és a társadalommal kapcsolatos telje-
sítményünket. 

Ehhez az adottságok oldalán hozzárendeljük az ered-
mények elérése érdekében alkalmazott módszereket, 
technikákat. Ezzel egyértelműen meg tudjuk határozni 
jelenlegi helyzetünket, pozícionálni tudjuk szervezetün-
ket. Ugyanakkor a vevői eredmények adatai alapján de-
finiálni tudjuk az irányunkban támasztott külső elváráso-
kat, hiszen a –Vevői eredményekhez kapcsolódó– 6.a 
alkritériumban a vevőink közvetlen visszajelzésének 
eredményeit (véleményét, elégedettségét) rögzítettük, 
valamint a –Partnerkapcsolatok és erőforrásokhoz kap-
csolódó– 4.a alkritériumban megfogalmaztuk a külső 
partnerkapcsolatok menedzselésének módszereit. Ezek 
segítségével könnyen összeállíthatjuk a külső elvárások 
és partnerkapcsolataink rendszerét. Természetesen ez 
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Megjegyzés
Bernáth Lajos: Gyakorlati útmutató a szervezeti kiválósághoz, Qualimed Csoport, 2007. 



utóbbinál nem szabad figyelmen kívül hagynunk a 8.a 
alkritériumban (Társadalmi eredmények) rendelkezésre 
álló adatokat. 
Vágyálmok vagy szigorú megvalósíthatóság? 
A stratégiai tervezés során nehéz egyensúlyt tartani. Az 
sem jó, ha rózsaszín álmainkat rögzítjük stratégiai célja-
inkként, de az is legalább akkora hiba, ha –az amúgy ér-
vényes– „Minden stratégia annyit ér, amennyit megvaló-
sítanak belőle” elvet szigorúan szó szerint véve csak 

olyan célokat rögzítünk, amelyeknek teljesülésében már 
most 100% bizonyossággal rendelkezünk. Ez esetben 
hiába érjük el a megfogalmazott célokat, a szervezet fej-
lődése egyre jobban elmarad nemcsak a legjobbaktól, de 
valamennyi versenytárstól. 
Nagyobb szervezeteknél, így a Klinikai Központ eseté-
ben fontos megemlítenünk még a stratégiák összhangját 
(55..  áábbrraa) 
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Hiszen lehet bármilyen jól kidolgozott stratégiai célrend-
szere a Klinikai Központnak, ha az nem tud igazodni az 
SZTE stratégiájához, a megvalósítására vajmi kevés e-
sély van. 
A megvalósíthatóságnak hasonlóképpen feltétele, hogy a 
Klinikai Központ stratégiai céljai értelmezhetőek, lebont-
hatóak legyenek az egyes klinikák szintjére. Természete-
sen az egyes szervezeti egységek maguk is rögzíthetnek 
saját maguknak kiemelt fontosságú célokat. Ez esetben 
is vigyáznunk kell azonban az egyensúlyra, a túl sok 
önálló céllal rendelkező szervezeti egység rakoncátlan 
kiscsikóként a szervezettől eltérő irányba indulna. A Kli-
nikai Központ esetében még egy további szempontra is 
figyelmet kell fordítanunk: a Klinikai Központ és az Általá-
nos Orvostudományi Kar egyfajta szimbiózisban műkö-
dik, a sziámi ikrekhez hasonlóan csak egy irányba halad-
hat. Fontos szempont, hogy ne csak a helyzetelemzés-
nél, de a stratégiai célok meghatározásánál is vegyük fi-
gyelembe „versenytársainkat”. (Az egészségügy eseté-
ben úgy gondoljuk, jogos az idézőjel használata.) A Klini-
kai Központ esetében figyelnünk kell nem csak a többi 
egyetemi klinikát, de a miénkhez hasonló méretű, vala-
mint területileg közelünkben lévő kórházak eredményeit 
és fejlesztési irányait. Ugyanilyen fontos ugyanakkor az 
egyensúly fenntartása a szervezet egyes funkciói között, 
a funkcionális stratégiák koordinálását horizontálisan és 
vertikálisan is el kell végezni. Ennek mindennapos nyo-
mon követésére az utóbbi időben sok helyen alkalmaz-
zák a Balanced Scorecard (BSC) rendszert.[7] 

Összegzés 
Egy szervezet hosszútávon csak akkor lehet eredmé-
nyes, ha rendelkezik küldetéssel és jövőképpel. A jövő-
kép eléréséhez megfogalmazott stratégiai célokat időről 
időre, a szervezet életében jelentős változások 
alkalmával minden esetben felül kell vizsgálni. Ehhez a 
felülvizsgálathoz nagy segítséget nyújthat az EFQM mo-
dell alkalmazása. A stratégia kialakításakor sokféle 
szempontot figyelembe kell vennünk, ezek számát és be-
folyását nagymértékben befolyásolják a szervezet tulaj-
donságai.  
Címszavak 
stratégia, stratégia-alkotás, EFQM modell, stratégiai 
célok 
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A Semmelweis Egyetem (SE) Küldetésnyilatkozatának 
része: „Egyetemünk vezető szerepre tör az egészség-
ügyi ellátás, az egészségfejlesztés, az orvos-, egészség- 
és sporttudományi képzés, a kutatás és klinikai innová-
ció, a legkorszerűbb orvostudományi technológiák kidol-
gozása, kipróbálása, bevezetése és mindennapos hasz-
nálata területén.” 
Minőségirányítás 
A stratégiai tervezés szerves része a legmagasabb 
szintű minőségi követelmények megteremtése és 
folyamatos fenntartása. A jövő orvosainak képzése 
kiemelt terület, hiszen ők a letéteményesei annak a 
betegellátásnak, melynek központjában az emberi élet 
értéke áll. E területen csak a legmagasabb színvonal az 
egyetlen, mely elfogadható. Ezért fontos, hogy a 
minőségirányítási rendszer és eszköztár az oktatásra is 
kiterjedjen. Kiemelkedő hangsúlyt fektet az egyetem arra 
is, hogy az oktatást komoly kutatási tevékenységgel pá-
rosítsa, melynek középpontjában az innováció és kutatá-
si eredmények hasznosíthatósága áll. A kutatási ered-
ményeket az oktatási folyamatba is vissza kell csatolni. 
Az Egyetem 2006-ban kezdte centralizált minőségirányí-
tási rendszerének kialakítását az oktatás, kutatás, beteg-
ellátás területére, melynek alapja: 

o egységes szabályozás és szemlélet a klinikák, 
intézetek és laboratóriumok kialakítandó rend-

szerére (minta dokumentációkat bocsátunk ki), 
o a belső audit és a vezetőségi átvizsgálás szabá-

lyozása az SE egészére vonatkozó eljárási rend, 
o a dokumentációk kiosztása a belső intranet háló-

zaton keresztül, 
o egy (ernyő) tanúsítás az összes szervezeti egy-

ség számára. 
Jelenleg a tanúsított minőségirányítási rendszer 25 köz-
ponti irányítási egységre, 6 intézetre, 8 klinikára, 1 műtő-
re, 2 laboratóriumra, 2 kft-re terjed ki. A centralizált rend-
szer módot teremt a benchmarking tevékenységre, azaz 
összehasonlíthatóvá válik az egységek működése. 
Egységes szempontrendszer szerint, eljárásokban és 
protokollokban szabályozzák a tanúsításban résztvevők 
saját folyamataikat az oktatás, kutatás, betegellátás te-
rületén. A sok alegységből álló rendszer hatékony műkö-
dése csak úgy érhető el, ha a folyamat által érintettek el-
várásait állítjuk a középpontban. Az érdekeltek igényeit, 
elégedettségét folyamatosan figyelemmel kísérjük, érté-
kelés után az eredményeket a vezetői döntésekhez fel-
használva, folyamatosan javítjuk a működésünket. 
Az érdekelt felekkel kialakított jó kommunikáció szüksé-
ges ahhoz, hogy a szolgáltatásaink javítását azokra a 
pontokra fókuszáljuk, melyek a legfontosabbak szá-
mukra. Az egyetem hármas tevékenysége alapján az 
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érintett csoportok is nagyon sokrétűek – és valamennyi 
rétegnek más-más érdeke van. 
A minőségirányítási irányelveknek megfelelően fejleszt-
jük és bővítjük az érdekelt felek elégedettség mérésének 
rendszerét. Ennek gyakorlati megvalósítását segíti új 
eszközként az egyetem számára 2009-ben beszerzett 
EVASYS felmérés készítő és vizsgáztató, web-alapú in-
formatikai rendszer. Ebben zárt skálázott, feleletválasz-
tós, osztályzatot adó, ill. nyílt kérdések használhatók – 
papír alapú vagy online lebonyolítás választható. 
Oktatás 
Az oktatás, kutatás folyamatszabályozásának gerincét az 
egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata adja, 
melyet több egyetemi, kari szabályzat egészít ki. Az 
oktatási szervezeti egységek részletes szakmai, valamint 
munkaköri leírásokat adnak az oktatóknak az okta-
tói/kutatói tevékenységükre vonatkozóan. Az oktatás fun-
damentumát jelentő tanterveket, tantárgyi programokat 
az oktatási szervezeti egységek dolgozzák ki, az egye-
temi TVSZ szerint. A hallgatói és az oktatói vélemények 
kiértékelési eredményei a szabályozási folyamat fejlesz-
tésében markáns szerephez jutnak. 
Az oktatói munka hallgatói véleményezésének célja: 

- hozzájáruljon az oktatás színvonalának emelésé-
hez, 

- növelje az értelmiségi szakemberképzés haté-
konyságát, 

- lehetőséget biztosítson az egyetem, a karok és az 
oktatási szervezeti egységek vezetésének és ok-
tatói munkájának megismerésére 

- segítse a feltárt hibák és hiányosságok megszűn-
tetését, az oktatói munka hatékonyságának fej-

lesztését, a tantárgy-fejlesztést 
- biztosítsa a hallgatók egyetemi közéletben való 

igényes részvételét (ezáltal is elősegítve a minő-
ségi követelmények teljesítését),  

- hozzájáruljon az egyetem minőségbiztosítási 
rendszerének folyamatos működéséhez. 

2009-ig a hallgatói véleményezések a hallgatói önkor-
mányzatok szervezésében zajlottak. A gyakorlat azt mu-
tatta, hogy karonként rendkívül eltérő volt az elégedett-
ségmérés kiterjedtsége és gyakorisága. A rendszerépí-
tés során az tapasztaltuk, hogy az elvégzett elégedett-
ség mérések eredményeit nem csatolták vissza az 
intézetekhez. Egy új szabályzó rendszer kidolgozása 
mellett, fontos az oktató kar döntése, mely témakörök 
véleményeztetése adhat segítséget a további változtatá-
sokhoz (pl. oktatási infrastruktúra, tananyag, gyakorlat – 
elmélet arány, stb.). A karok, klinikák, intézetek „Oktatási 
tevékenység felügyelete” eljárásban szabályozzák a hall-
gatói elégedettség vizsgálatok gyakoriságát, területét és 
rendjét, valamint annak visszacsatolási módszerét. 
2009-ben indított önértékelési kérdőív kitöltésére (EFQM 
modell szerint) 250 oktatót kértünk meg. A kitöltött kér-
dőívek alapján a jelentést karonként értékeltük, és mege-
rősítést nyert, hogy az egyik legfontosabb probléma, 
hogy az oktatási folyamatok felügyelete igen különböző. 
Az értékelést egységessé, szabályozottá kell tenni, így 
az egyes karok munkája, oktatási színvonala össze-
hasonlíthatóvá válik. 
Az Evasys rendszer egységes informatikai hátteret biz-
tosít az oktatói munka véleményezéséhez. Az elmúlt 
évben már 132 különböző felmérést végeztek intézete-
ink. 2010 első félévében tervezzük az egységes 
kérdőívek kidolgozását, kari szinten felelősök kijelölését, 
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a licencek kiosztását. Az egységes rendszerben elké-
szült jelentések megbízható alapot nyújtanak arra, hogy 
az oktatói munka minőségfejlesztéséhez döntéselőkészí-
tő adatokat szolgáltassanak. 
A tavasszal indult Diplomás Pályakövető Rendszer kere-
tében történt felméréseinket is felhasználtuk ahhoz, hogy 
a hallgatók, végzettek véleményét az oktatásról, infra-
struktúráról, kollégiumról, egyetemi életről megkérdez-
zük. A több mint 1600 válaszoló nemcsak a skálázott 
kérdésekre adott választ, hanem sokan értékes szöve-
ges véleményt, javaslatot is tettek. A visszacsatolt ered-
mények alapján a kari Minőségbiztosítási bizottságok 
intézkedési terveket készítenek. 
A kérdőíves felméréseken túl közvetlen, személyes kap-
csolatokat is kiépítünk a hallgatókkal, elsősorban a te-
hetséges hallgatókat segítő programokban:  

– Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program 
– Külföldi Hallgatókat Segítő Program 
– György Pál Karrier Orientációs Program (Comeni-

us Program) 
– Szakkollégium 
– Tudományos Diákköri mozgalom 

Az oktatói utánpótlás biztosítása során ezen programok 
résztvevőire kiemelten számítunk. 
Kutatási tevékenység és a kutatási eredmények 
felhasználása az oktatásban 
Egyetemünk életében az elmúlt 5 évben kiemelt 
hangsúlyt kapott a K+F tevékenység. Meghatároztuk a 
sikerrel pályázható stratégiai területeket, illetve a közép 
és hosszú távú stratégiai K+F programokat (Bio-imaging, 
nanotechnológia, gyógyhatású molekulák fejlesztése). 
Az egyetem két kft-t alapított egyrészt pályázatok 

felkutatására, menedzselésére, másrészt a portfolió 
felmérés, szabadalmaztatás, spin-off cégek alapítását, 
üzleti tervírást és a kockázati tőke bevonását segítőt. 
2004 óta megkétszereződtek a pályázati úton megszer-
zett forrásaink. A K+F tevékenység infrastruktúrája az új 
elméleti oktatási központ 2009-es átadásával jelentősen 
javult. 11 bázislabort hoztunk létre, amelyeket nagy érté-
kű műszerekkel szereltünk fel. Az egyetem évente átla-
gosan 1000-1200 publikációt közöl, amelynek fele nem-
zetközi lapban jelenik meg. A cikkek impakt faktora 
1200-1600 között mozog. Az elmúlt években hatékony 
innovációra serkentettük kutatóinkat, melynek eredmé-
nyeként az elmúlt 2 évben 20 új szabadalmat jegyez az 
egyetem. 
Egyetemünk emblematikus sajátossága, hogy a saját, il-
letve a nemzetközi tudomány új eredményei mielőbb al-
kalmazásra kerüljenek és hatékonyan átkerüljenek az 
oktatásba. A folyamat garanciái elsősorban a magas 
színvonalú kutatást végző oktatók. Az előadásokba a 
legfrissebb tudományos eredmények is bekerülnek (lé-
zercsipesz, atomerő mikroszkóp, stb.). Kutatási eredmé-
nyeink egy része már a graduális képzésben is haszno-
sul, az anyag színesebbé tételével és egyben ízelítőt 
adva a tárgy fejlődési, kutatási lehetőségeiből. Például: 
konfokális mikroszkópos képeken mutatják be a ligand- 
receptor kötődést, a β-arresztin kötődést, receptor inter-
nalizáció jelenségét. MR Kutatóközpontunk a kutatás 
mellett, az orvosképzésben is aktív szerepet vállal. 
Társintézményeinkkel közös kutatási határterületekhez 
kapcsolódóan új MSc és BSc képzéseket indítottunk, a 
bio-informatika és a biológus-mérnök képzés területén. 
A klinikákon folyó tudományos munkáról rendszeresen 
beszámolnak a vezető kutatók és a TDK, valamint PhD 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 11. szám 2010. november 39/62 oldal



hallgatók. Posztgraduális PhD képzés során közel 1000 
hallgatót részesítettünk képzésben. 
Mind az egyetemen tanuló diákok, mind középiskolások 
számára rendszeres betekintést engedünk a gyakorlati 
kutatásba és előadásokon, valamint gyakorlati bemutató-
kon ismertetjük meg velük az elért eredményeket pl.: 
Kutatók Éjszakája rendezvény. 
Mindezen eredmények alapján a Semmelweis Egyetem 
2010.04.16.-án átvehette a „KUTATÓ-ELITEGYETEM” 
címet az oktatási minisztertől. 
A minőségi kommunikáció útján 
A betegellátás folyamatának legfontosabb „vevője” a 
beteg. A betegelégedettségi vizsgálatok mellett azonban 
hangsúlyt kell fektetni, az orvos-beteg kommunikáció 
fontosságára. Tudjuk, hogy a betegeknek az egészség-
ügyi ellátással való elégedettségét legfőképpen a velük 
való kommunikáció minősége határozza meg. Az orvos 
kommunikációja a gyógyulás szempontjából is alapvető. 
Ezért kell a kommunikációt már az egyetemen az orvos 
és nővér képzés során oktatni. 
De a kommunikációs kapcsolat a beteg és az intézmény 
között már az orvossal, nővérrel való személyes találko-
zás előtt elkezdődik. A kórház honlapja, a telefonköz-
pontos, a portás, az adminisztrátorok kommunikációs 
stílusa, az intézményi tájékoztató táblák egyaránt befo-
lyásolják egy kórház megítélését. 
Az info-kommunikációs társadalomban fontos a gyors, 
pontos és megbízható információáramlás az intézmé-
nyen belül, valamint az együttműködő intézményekkel, 
szervezetekkel. Az információtechnológia által kínált új 
lehetőségek hasznosítása leegyszerűsítheti az eljáráso-
kat, képes pozitívan befolyásolni a szervezet működését, 

megnövelni a vezetés hatékonyságát, ezáltal az intéz-
mény versenyképességét, valamint erősíteni a munkatár-
sak identitástudatát. 
Belső kommunikáció 
A Semmelweis Egyetem több mint 50 telephelyen 5000 
feletti felhasználói helyet működtet belső információs 
rendszerében, mely segítségével 8500 dolgozót kell 
elérni. Alapvetően fontos, hogy az egyetem működésével 
kapcsolatos információkhoz a belső információs rendszer 
felhasználói hozzájussanak.  
Az intézményi működéshez szükséges, igen sokféle in-
formációt és szolgáltatást az egyetemen információs-
rendszerek szolgáltatják, amelyek közül a legfontosab-
bak: Neptun rendszer, Medsol rendszer, SAP rend-
szerek. A Semmelweis Egyetemen a belső információs 
rendszer fejlesztése azt a célt tűzte ki, hogy biztosítsa az 
egymással történő együttműködést. A felhasználócso-
portok közös tevékenységeinek támogatása virtuális 
együttműködési terekben valósulhat meg, ahol infor-
málás, információcsere, közös dokumentumkezelés, cso-
portmunka, együttműködési folyamatok, események, 
rendezvények szervezése, lebonyolítása történik. Ennek 
a fejlesztésnek a része az integrált egyetemi portál 
kialakítása is, amely az egyetemi polgároknak (hallgatók, 
oktatók, munkatársak, vezetők részére) nyújtott informa-
tikai szolgáltatásokat egységes keretbe foglalja. Elérhe-
tősége: www.semmelweis-egyetem.hu 
Az egyetemi portál informatikai szolgáltatásai mellett 
szükséges megemlíteni a tartalmi szolgáltatásokat is, 
amelyek a belső felhasználócsoportok munkáját hivatott 
segíteni pontos, egységes és könnyen érthető és alkal-
mazható formában. Az egyetemi egységekre általános 
érvényességgel bíró javaslatok, előírások, utasítások 
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rendszeres megjelenítése ill. elérhetőségének biztosí-
tása nemcsak a mindennapi munkavégzést könnyíti 
meg, hanem az intézmény alkalmazottainak, hallgatóinak 
az identitástudatát is erősíti. 
A belső információs rendszer szélesebb értelmezésekor 
meg kell említeni a SEMMELWEIS EGYETEM című új-
ságot, amely a szorgalmi időben 3 hetente 3000 pél-
dányszámban jelenik meg. Nyomtatott változata mellett 
on-line is olvasható. A hallgatók az egyetemi életről a 
SZINAPSZIS című lapot szerkesztik és adják ki. 
Az egyetem kulcsfontosságú eredményeit rendszeresen 
közzéteszi az egyetemi honlapon, sajtómegjelenéseiben, 
jelentéseiben a felsőbb szervek felé, valamint beszá-
molók formájában az egyetemi újságban. Az eredmé-
nyek hozzáférhetősége a holnapon az adatvédelem 
szempontjainak figyelembevételével különböző hozzá-
férési szinteken történik. Az idén a honlapon belül külön 
oldalt indítottak a HÖK számára. A belső információs 
rendszerben szerepet kapnak még a szervezeti egy-
ségek faliújságjai, a szóbeli fórumok (megbeszélések, 
ülések), és más formális vagy informális összejövetelek 
(hivatalos és /vagy kötetlen jellegű ünnepek). 
A Semmelweis Egyetem 2009-ben dolgozói elégedettsé-
gi felmérést készített, amelynek egy fontos része az in-
formációáramlás és –kezelés érzékelésének dokumentá-
lása. A válaszok kiértékelése szerint a munkatársak az 
információáramlást közepesen jónak értékelik. Leg-
inkább használt kommunikációs eszköz az e-mail, amit a 
vezetékes telefon, valamint az egyetemi mobiltelefon 
követ. Ezután jön a használati sorrendben a szóbeli tájé-
koztatás, majd a körlevél, körposta. Az egyetemi honlap, 
intranet használata a sor végén található. Ez arra enged 
következtetni, hogy az info-kommunikációs társadalom 
kihívásainak megfelelni nemcsak a kommunikációs esz-

közök fejlesztésével, hanem a felhasználók készségének 
és motiváltságának a kialakításával, erősítésével is szük-
séges. 
A kommunikációs hibák javítása érdekében belső felmé-
rést végeztünk az egyetemi újság (Semmelweis Egye-
tem) olvasottságáról, elfogadottságáról. A kérdőíves le-
kérdezés eredménye: A fiatalabbak, a beosztottak, a 
hallgatók mutatták a legnagyobb hajlandóságot a lap 
megváltoztatására. A változtatók legnagyobb hányada 
több képet és rövidebb cikkeket olvasna szívesen a lap-
ban. A legtöbben praktikus munkahelyi tanácsokat látná-
nak szívesen, olvasnának az egyetem által fejlesztett új-
donságokról, az egyetem vezetéséről, saját és más 
egyetemi karokról. Az eredményeket 2009. szeptember-
től kezdve a szerkesztőbizottság már beépíti a lap formai 
és tartalmi megjelentetésébe.  
Külső kommunikáció 
A Semmelweis Egyetem hármas tevékenységének (okta-
tás, betegellátás, kutatás) végzése közben aktív és haté-
kony társadalomépítő szerepet tölt be, ezért célja, hogy 
súlyának megfelelően legyen jelen a helyi, regionális, or-
szágos és nemzetközi közéletben. 
A Semmelweis Egyetem különösen az egészségügyi el-
látás területén szoros kapcsolatban van a régió lakos-
ságával. Célunk, hogy a kommunikációs lehetőségeket 
az egészségügyi ellátás szervezésében kihasználva, 
megfelelő módon adjon hírt a társadalom felé, ezzel is 
elősegítve az egyetemről kialakult pozitív kép társadalmi 
”beágyazódását”. A betegek, beutaló intézmények szá-
mára honlapunkon elérhetőségeink, rendelési idők, váró-
listák és betegségekre vonatkozó tájékoztatók találhatók. 
A társadalom tagjai számára az egyetem kiemelkedő tu-
dományos eredményeit, kutató csoportjait az alábbi ki-
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adványban ismertettük: Academic Excellence in Biome-
dical Research at Semmelweis University Budapest, 
Hungary címmel. A kiadvány a honlapon elektronikus for-
mátumban is olvasható. 2009-ben hoztuk létre Semmel-
weis University Research Database honlapot: 

http://www.sote.hu/usn_rdb/ 
Együttműködés más intézményekkel 
Napjainkban gyakran dolgozunk hálózatban működő 
konzorciális együttműködésben. Az egyetemen belül lét-
rehoztuk a Nanotechnológiai Hálózatot, a Bio-imaging 
Programot, a Bio-bank Hálózatot és a Gyógyszerfej-
lesztő Hálózatot. Létrehoztuk a Budapest MediPólus 
Klasztert, amely Európa legnagyobb egészségtudományi 
Klasztere. 
Média megjelenések 
A média megjelenéseket folyamatosan elemezzük a 
megjelenések fajtája, reklámértékük, a legtöbbször 
megjelent/feldolgozott témák, a legtöbbet szereplő 
egyetemi személyek, esetleges trendváltozások szerint. 
2009-ben a Semmelweis Egyetem összesen 3438 
alkalommal szerepelt az írott illetve elektronikus 
sajtóban. Összesen 32 sajtótájékoztatót, és 3 sajtónapot 
tartottunk. Fontos, hogy a megjelenések 98.4%-a pozitív 
vagy semleges emocionális megítélésű volt.  
A Semmelweis Egyetem fennállásának 240. évfordulóját 
ünnepli ebben a tanévben (alapítás: 1769. november 7.). 
Célunk továbbra is a jó egyetemi image és a hatékony 
intézményi kommunikáció fenntartása, erősítése. A Sem-
melweis Egyetem neve garancia kell, legyen az elkövet-
kező években is a szolgáltatásainkat igénybevevőknek. 
Erre alapot szolgál az elnyert kutató-elitegyetem cím is. 

Nemzetközi kapcsolatok a minőségi oktatás és be-
tegellátás szolgálatában 
A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése elősegíti, hogy az 
egyetem a külső környezet változásaira gyorsan és ru-
galmasan reagálhasson. Nyitott, versenyképes intéz-
ményként jelenjen meg világszínvonalú oktatással, ku-
tatással és gyógyítással.  
Idegen nyelvű képzések 
A nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez kiváló alapként 
szolgál az, hogy a Semmelweis Egyetemen több mint 25 
éve folyik idegen nyelvű (angol és német) képzés. Az e-
gyetem elsőként a német nyelvű orvosképzési prog-
ramját indította el 1983-ban, amelyet 1988-ban követett 
az angol nyelvű gyógyszerész-, majd 1989-ben az angol 
nyelvű orvos-, illetve fogorvosképzés életre hívása. 
Jelenleg az orvos-, fogorvos- és gyógyszerész-képzés 
mellett angolul lehet tanulni ápolónak, szülésznőnek, die-
tetikusnak, gyógytornásznak, edzőnek és sportmened-
zsernek is. A széles kínálatnak köszönhetően a hallgatók 
mintegy 20 százaléka külföldi, (közel 2300 fő), akik 
5 kontinens 60 országából érkeznek.  
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Kar Hallgatói 
létszám* 

Külföldiek 
száma 

Külföldiek 
aránya 

Általános 
Orvostudomá-
nyi Kar 

3942 1667 42% 

Fogorvostudo-
mányi Kar 

765 292 38% 

Gyógyszerésztu
dományi Kar 

744 132 18% 

Egészségtudo-
mányi Kar 

3173 164 5% 

Testnevelési és 
Sporttudományi 
Kar 

1978 12 0,6% 

Doktori Iskola 
(Ph.D. képzés) 

336 17 5% 

Egyéb kurzusok 340 12 3,6% 

Összesen: 11278 2296 20% 

*A 2009/10-es tanévre beiratkozottak adatai alapján 
Nemzetközi alumni kapcsolatok 
Az egyetem 2007-ben indította el nemzetközi öregdiák 
(alumni) programját annak érdekében, hogy a több ezer, 
korábban itt diplomát szerzett külföldi számára in-
tézményes kapcsolódási lehetőséget biztosítson az alma 
mater és egymás felé. A program azon az elven műkö-
dik, hogy fenntarthatóságának és eredményességének 
záloga az egyetem és öregdiákjai kölcsönös érdekelt-
sége. 

Az alumni program keretében az öregdiák adatbázisba 
regisztrált korábbi hallgatók elektronikus hírlevelekben 
kapnak tájékoztatást az egyetem életének fontosabb 
eseményeiről, valamint a különféle továbbképzési 
lehetőségekről. Az egyetem a jövőben a külföldi 
hallgatók kiválasztásának folyamatába, majd pedig 
oktatásukba és vizsgáztatásukba is be kívánja vonni az 
öregdiákokat. Az alumni program kiemelkedő eseménye 
volt a 2009. május 23-án megrendezésre került 
Semmelweis Alumni Találkozó, amelyen mintegy 300 
olyan külföldi vendég vett részt, aki az egyetemen 
diplomázott, vagy egyetemi képzésének egy részét itt 
végezte el. 
Nemzetközi egyezményes kapcsolatok, csereprogramok  
A Semmelweis Egyetem 30 ország több mint 130 külföldi 
felsőoktatási intézményével működik együtt. A part-
nerintézmények között számos elismert szakegyetem is 
megtalálható, mint például a Károly Egyetem 
(Csehország), a Heidelbergi Egyetem (Németország), a 
Karolinska Intézet (Svédország), a Saitama Orvosi 
Egyetem (Japán) vagy a Kaliforniai Állami Egyetem 
Davisi Orvosi Kara (USA). A hagyományos bilaterális 
kapcsolatok mellett az egyetem az Európai Unió hallgatói 
és oktatói mobilitási programjainak aktív részvevője. 
Mind az oktatási, mind a kutatási tevékenységeink sike-
rességében nagy szerepe van a nemzetközi kapcsolata-
ink ápolásának ill. az ezek révén nyert tapasztalatoknak, 
a másoktól való tanulás lehetőségének. Kutatóink nem-
zetközi elismertségeit jelzi, az elmúlt 5 évben több mint 
170 kutató dolgozott hosszabb ideig külföldi társin-
tézményben. Nemzetközileg is elismert kutatási terü-
letek: idegtudományok, onkológia, molekuláris genetika, 
metabolizmus, celluláris és molekuláris élettan, kardio-
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vaszkuláris kutatások, nephrológia, gyermekgyógyászat, 
gasztroenterológia és endokrinológia, nanotudományok. 
Új típusú idegen nyelvű képzések 
Felismerve a minőségi felsőoktatás iránti folyamatosan 
változó igényeket, a Semmelweis Egyetem a közel-
múltban több, a hagyományos képzésektől eltérő idegen 
nyelvű programot indított el. 
1.) Európában elsőként a Semmelweis Egyetem székhe-

lyen kívüli orvosképzést indított a hamburgi Asklepios 
Klinikán 2008 szeptemberében.  

2.) Az egyetem Egészségtudományi Kara, a Nazareth 
College (USA) és a Laurea University of Applied 
Sciences (Finnország) precedensértékű együttműkö-
dést indított el az ápolóképzés terén. Közös tanterv-
fejlesztés, hallgatói csereprogramok révén az ápolás 
szakos hallgatók transzatlanti kettős nemzetközi dip-
lomát kapnak. 

3.) Az Egészségtudományi Kara (ETK) elindított szék-
helyen kívüli gyógytornász-képzést a svájci Luganó-
ban. Az ETK tantervének alkalmazásával, a kar felü-
gyelete mellett angol nyelven képezik Luganóban a 
gyógytornászokat.  

4.) Előkészületi fázisban van külföldi partnerrel közösen 
a biotechnológiai-menedzser képzés megindítása az 
egyetemen, székhelyen kívüli ápolóképzés Kínában, 
kínai egyetem által akkreditált székhelyen kívüli 
„hagyományos kínai orvoslás” képzés az ETK karon.  

Minőségirányítási rendszer ismeretek 
Bár az egyetem nagy hangsúlyt fektet az oktatás 
minőségének emelésére, az oktatott tárgyak között 
nagyon elhanyagolható a minőségirányítási ismereteket 
adó. Elsősorban a posztgraduális oktatásban van rá 

példa (EMK - Minőség menedzsment az egészségügy-
ben; GYTK – Minőségbiztosítás alapszakképesítés). 
Graduális oktatásban az egyetemen az Egészségügyi 
ügyvitelszervező szakon oktatnak Egészségügyi minő-
ségbiztosítás tárgyat, valamint az ETK-n lehet választott 
tárgyként felvenni az alábbi tárgyakat:  

A közétkeztetés minőségirányítása 
Élelmiszer minőségbiztosítás  
Élelmiszerismeret és minőségszabályozás 
Minőségirányítás (élelmiszer) 
Élelmiszerminőség és biztonság jogi szabályozása 
Szervezési és vezetési ismeretek 
Projektek minőségirányítása 
Minőségmenedzsment (Wellness menedzser –szállo-
da minőség) 

Sem a medikusok, sem az ápolók nem kapnak szerve-
zett oktatást a MEES követelményekről, ill. más az 
egészségügyben használt minőség rendszerekről. Ennek 
hiánya akkor érezhető igazán, amikor a minőségirá-
nyítási rendszer építésére szánja el magát egy-egy kli-
nika. Az ismeretek hiánya miatt sok ellenállást emészt fel 
a munkatársak meggyőzése, hiszen nem látják, ismerik a 
rendszer előnyeit, hozadékait. Másrészt állandó, intenzív 
oktatásra van szükség a felkészítés folyamán. Nagyon 
fontos szerintem, hogy az egyes tárgyak oktatása során 
már azt is hallják a hallgatók, hogy milyen indikátorok 
használhatók az egyes tudományágak területén. Ezen 
ismeretek nagyban elősegítenék a minőség központú 
gondolkodást a napi betegellátás, oktatás során. 

______________________________________________________________________________  
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Sorozatunk hatodik cikke 

GGoonnddoollaattookk  eeggyy  nneemmzzeettii  eeggéésszzssééggkköözzppoonnttúú  mmiinnőőssééggüüggyyii  ssttrraattééggiiaa  sszzüükkssééggeessssééggéérrőőll 
DDrr..  GGőőddéénnyy  SSáánnddoorr  

  
Az egészségügyi ellátás minőségének fejlesztésének az 
összes érdekelt fél, az egészségügyi kormányzat, a fi-
nanszírozó, az orvosi-technikai eszközöket, gyógyszert 
gyártók és forgalmazók, az egészségügyi szervezetek, 
az egészségügyi dolgozók, de különösen a páciensek és 
az egész lakosság igényeinek és szükségleteinek meg-
felelő komplex stratégia kialakítása szükséges. (WHO, 
2008) 
A minőségügyi stratégia szükségessége 
Magyarország sem a természeti, sem a fizikai, sem pe-
dig a pénztőkének nincs bővében, ezért kiemelten nagy 
figyelmet kell fordítania arra, hogy az emberi és a társa-
dalmi tőkében rejlő lehetőségeket jól hasznosítsa a la-
kosság egészségi állapotának javítására.  
A lakosság rossz egészségi állapotát jól jelzi, hogy 2007-
ben Magyarországon a születéskor várható élettartam 
csak 73,3 év volt, szemben az OECD országokban meg-
figyelt 79 évvel. (OECD, 2009). 
A frissebb adatokat közlő „World Health Statistics 2010” 
szerint Magyarországon 2008-ban a születéskor várható 
élettartam férfiak között 70 év, nőknél 78 év (átlag: 74,23 
év) volt. Ugyanebben az évben az EU átlaga: 79,31 év 
volt (WHO, 2010). 
Az egy főre jutó vásárlóerő-paritásra korrigált nemzeti 
össztermék és a születéskor várható átlagos élettartam 
összefüggésének vizsgálata azt igazolja, hogy a magyar 
lakosság egészségi állapota nem éri el azt a szintet sem, 
ami az ország gazdasági-társadalmi helyzete alapján el-
várható lenne. Hazánk népességének születéskor vár-

ható élettartama kb. 3 évvel marad el az egy főre jutó vá-
sárlóerő-paritással (PPP) korrigált bruttó hazai termék 
(GDP), illetve az egészségügyre költött összeg alapján 
prognosztizálható élettartamtól.(OECD). 
Ez azzal magyarázható, hogy a népesség egészségi ál-
lapotát, és a várható élettartamot a társadalmi, gazda-
sági tényezők, az életmód nagyobb mértékben befolyá-
solja, mint az egészségügyi ellátó rendszer.  
Különösen aggasztó a korai és az elkerülhető halálozás 
aránya és alakulása hazánkban, továbbá annak területi 
egyenlőtlenségei. 
Az egészségügyi ellátórendszer tervezése, irányítása, 
illetve az egészségügyi ellátás gyakorlatának minőség-
biztosítása és fejlesztése szempontjából különösen je-
lentős az elkerülhető halálozás arányának ismerete és 
olyan ellátási formák bevezetése, fejlesztése, amelyek-
kel, az ebbe a csoportba tartozó halálokok száma, csök-
kenthető. 
A elkerülhető halálozás kategóriájába tartoznak azok a 
halálesetek, amelyek a megfelelő időben és módon vég-
zett egészségügyi ellátási esetén nem kellett volna be-
következniük. 
Az elkerülhető halálozás két csoportra osztható: (Newey, 
2004) 

1. Azok a halálokok, amelyek szekunder prevenció al-
kalmazásával kezelhetők (kezelhető betegségek) 

2. Azok az állapotok, amelyek nem közvetlenül az 
egészségügyi ellátáshoz tartoznak, hanem inter-

Megjegyzés
Egyetemi docens DE OEC, Népegészségügyi Kar



szektoriális tevékenységekkel (pl. egészségfejlesz-
tés) eredményesen megelőzhetők (megelőzhető 
betegségek). 

A korai halálozás az egészségügyi ellátórendszer, és a 
népegészségügyi programok hiányosságára hívják fel a 
figyelmet. 
Az egészségügyi ellátások fejlesztése mellett ezért szük-
ség lenne kormányzati ciklusokon átívelő népegészség-
ügyi programokra, a megelőző szolgáltatások minőségé-
nek fejlesztésére (Ádány, 2009) 
Nem kedvezőbb a helyzet, ha a 65. év felett várható 
élettartamot, illetve annak egészségben töltött arányát 
hasonlítjuk össze a az Európai Unió adataival. 
A rossz egészségi állapot a kezelési költségeken, táp-
pénzen és rokkantnyugdíjon kívül jelentős termelés ki-
esést is okoz a gazdaságnak, mely elérheti az ezermilli-
árdos nagyságrendű a veszteséget is, azaz a GDP közel 
5%-a vész el az idő előtti megbetegedések és halálozá-
sok miatt. 
Magyarország lakosságának jelenlegi egészségi hely-
zetében ezért különösen fontos, hogy milyen stratégiával 
lehet kezelni azt a gazdasági és társadalmi problémát, 
hogy a romló egészségügyi finanszírozás mellett fenn-
tartható legyen az egészségügyi rendszer működése, és 
a lakosság egészségi állapotában ne következzen be to-
vábbi romlás, sőt -hosszabb távon- felzárkózzunk az EU-
s átlaghoz. 
Bár a hagyományos menedzsment szemlélet is eredmé-
nyezhet javulást az egészségügyi ellátás minőségében, 
de a fejlődésnek gátat szab, ha a minőség megvalósulá-
sához hiányzik a minőségfejlesztési módszerek alkalma-
zása, a dolgozók felelősségének kialakítása, a minő-
ségfejlesztő programokba való bevonás.(Gődény, 2010) 

A minőség fogalma, megnyilvánulási formája folyamato-
san fejlődik és egyre meghatározóbb szerepe van, sőt az 
elmúlt század utolsó évtizedeiben stratégiai kategóriává, 
az egyik legfontosabb versenytényezővé vált (ASQ, 
2008, Molnár, 2009). 
A minőségszemlélet, a minőségfejlesztés jelentősége 
világszerte egyre meghatározóbb a mindennapi egész-
ségügyi ellátásban és a népegészségügyi tevékenysé-
gek tervezése, gyakorlati megvalósítása és fejlesztése 
területén is (Kansas Health Institute, 2008; Academy-
Health, 2009). 
Ugyanakkor Magyarországon jelenleg nincs egységes, 
minőségközpontú egészségügyi koncepció, és ezen be-
lül nincs minőségszemléletű vezetés az egészségügyi 
intézményrendszerben. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
az egészségügyben még nem nyert teret az a minőség-
ügyi szemlélet, amellyel a gazdaság termelő ágazataiban 
az ezzel foglalkozó cégek jelentős költségmegtakarítást 
tudtak elérni, miközben javult a teljesítményük. Termé-
szetesen kezdeményezések az egészségügyben is van-
nak, azonban ezek a minőségügyi tevékenységek gyak-
ran formálisak, papíron léteznek, és szervesen nem 
épültek bele sem a döntési mechanizmusokba, sem pe-
dig az egészségügyi ellátás mindennapi gyakorlatába. A 
döntéseknél is általában figyelmen kívül marad, hogy 
annak milyen egészséghatása van. 
A Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Kar Nép-
egészségügyi Iskola, a Debreceni Akadémiai Bizottság, 
az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bi-
zottságával (EOQ MNB) és az ISO 9000 Fórum Egész-
ségügyi és Szociális Ágazatával közösen, a Debreceni 
Egészségügyi Minőségügyi Napok” keretében 2010. 
május 20-21. között rendezte meg tízedik, jubileumi tu-
dományos konferenciáját. 
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A DEMIN X. végső célja, az érdekeltek széleskörű bevo-
násával, olyan munkaanyag összeállítása volt, amely – 
első lépésben - alapját jelentheti egy átfogó, egészség-
ügyi-minőségügyi stratégia kialakításának. 
A stratégiai tervjavaslatot vitaanyagnak szánjuk, és to-
vábbi egyeztetéseket tartunk szükségesnek az egész-
ségügyi minőségfejlesztésben érdekelt szakmai és tár-
sadalmi szervezetekkel. 
A javasolt minőségügyi stratégia átfogó céljai 
A javasolt stratégia elsődleges célja a lakosság egész-
ségi állapotának és életminőségének javítása, és az eb-
ből fakadó szükségletek és igények kielégítése.  
Az egészségügyi tevékenységek minőségének biztosí-
tása, illetve fejlesztése érdekében alapvető feladat annak 
az egységes normarendszernek a kialakítása, amely a 
gyakorlati egészségügyi ellátást, a finanszírozást, a mi-
nőségtanúsítást, az ellenőrzéseket, továbbá minden 
egyéb kapcsolódó társadalmi és gazdasági struktúrát és 
folyamatot egységes rendszerbe foglal és ennek a rend-
szernek az együttes, minőségre összpontosító fejleszté-
sét tekinti legfontosabb feladatának. Legfőbb célként pe-
dig a lakosság egészségi állapotának jelentős javítását 
tűzi ki. (OECD, 2005; Goglio, 2005) 
Mindez magában foglalja a minőségi szolgáltatás bizto-
sítását az egészségügyben, a morbiditás és a mortalitás 
csökkentését, az egészségügy szakmai hatékonyságá-
nak javítását, a korszerű prevenciós, diagnosztikus, te-
rápiás és rehabilitációs egészségügyi technológiai mód-
szerek alkalmazását, a páciensek elégedettségének nö-
velését, az egészségügy szereplői -orvosok, ápolók stb.- 
munkájukkal való megelégedettségének növelését és az 
egészségügyi szervezetek és szolgáltatások működési 
hatékonyságának javítását. 

A minőségszemlélet elterjedése, a minőségbiztosítási és 
fejlesztési módszerek és modellek szerves integrálása 
az egészségügyi rendszerbe és minden érdekelt fél te-
vékenységébe valamint gondolkozásába, továbbá a 
gazdasági és társadalmi a környezetbe hozzájárulna ah-
hoz, hogy jelentősen javuljon az egészségügyi rendszer 
eredményessége, hatékonysága és biztonsága. Minden-
nek együttes következményeként pedig javulhatna az 
életmód, az életminőség, a lakosság egészségi állapota, 
és ezzel együtt a gazdaság versenyképessége is 
(Suhrcke, 2006). 
Ugyanakkor nem rendelkezünk megbízható adattal arra 
vonatkozóan, hogy melyik minőségstratégia, melyik mi-
nőségügyi modellel lehet a legeredményesebben és leg-
hatékonyabban javítani az ellátás minőségét (Øvretveit, 
2003, Groene, 2009) 
Az egészségügyi minőségügyi stratégia főbb területei az 
egészségügy minőségének fejlesztése érdekében  
A minőségközpontú ellátás biztosítása, illetve fejlesztése 
érdekében alapvető feladat annak az egységes norma-
rendszernek a kialakítása, amely a gyakorlati egészség-
ügyi ellátás, a finanszírozás, a minőségtanúsítás és az 
ellenőrzések alapjául egyaránt szolgálhat. 
A DEMIN X. munkacsoport véleménye szerint a követke-
ző főbb területeken szükség a minőségirányításra, a mi-
nőségszemléleti szempontok erősítésére és alkalmazá-
sára azért, hogy megoldást találjunk néhány akut 
problémára. 
Az egészséges társadalom megvalósítása érdekében 
interszektoriális minőségügyi együttműködések szüksé-
gesek a szociális, az oktatási és a gazdasági szektor te-
rületei között; 
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Az érdekelt felek, a civil szervezetek, a páciensek eddi-
gieknél nagyobb mértékű bevonása, felelős egészség-
magatartás, betegjogok, betegelégedettség fejlesztése; 
A jogszabályalkotás által érvényesíteni szükséges a mi-
nőségi elvárásokat és annak megvalósításához szüksé-
ges módszereket, továbbá egységesíteni kell a minő-
séggel kapcsolatos szabályozókat; 
Az ágazatban a minőségfejlesztés elemeivel „hivatalból” 
foglalkozó szervezetek között feladatmegosztás és kom-
petenciák egyértelmű tisztázása, szervezeti és szakmai 
integráció; 
Az egészségügy minőségének biztosítása és fejlesztése 
érdekében a minőségfejlesztési módszerek (mérés, érté-
kelés, visszacsatolás) egységesítése, a jelenleg több in-
tézményhez tartozó, párhuzamos, kaotikus adatszolgál-
tatási és ellenőrzési rendszer szervezeti átalakítása; 
Az ÁNTSZ államigazgatásban betöltött pozíciójának új-
radefiniálása; 
Az intézményeket ösztönző és szankcionáló technikák 
kimunkálása, bevezetése; 
A nemzetközi igényeknek is megfelelő egészségügy-
specifikus akkreditáció, kimeneti indikátorokat rendsze-
res mérő, hiteles minőségtanúsítási rendszer, illetve 
védjegy-rendszer kialakítása; 
A kórházakban folyó egészségfejlesztés támogatása ér-
dekében a Health Promoting Hospitals rendszerének be-
vezetése, a kórházi egészségfejlesztés standardjainak 
és indikátorainak alkalmazása; 
A klinikai hatékonyság (epidemiológiai kutatások, iroda-
lom szisztematikus értékelése, egészségügyi-technoló-
gia elemzés, irányelvfejlesztés, standardizálás, bizonyí-
tékokon alapuló gyakorlat, klinikai audit) nemzeti szintű 
feltételeinek, folyamatainak fejlesztése, az érintett szer-

vek, kutatási műhelyek együttműködése, eredmények 
gyakorlati implentációjának rendszeres mérése és 
visszacsatolása; 
Hatékony és lakosság közeli -beleértve az iskola-egész-
ségügyi és foglalkozás-egészségügyi, védőnői ellátást is- 
egészségügyi szolgáltatások és azok minőségének fej-
lesztését, (háziorvosi ellátásban az egyéni praxisokból a 
társulások irányába való elmozdulás, népegészségügyi 
szakemberek bevonásával, egynapos ellátások elter-
jesztése); 
Az alapellátás struktúrájának és folyamatainak, felada-
tainak fejlesztése, a megelőző tevékenységek javítása; 
Epidemiológiai adatokra épülő (Egészség-obszervatóri-
umok) a lakosság egészségi ellátását javító komplex or-
szágos vagy regionális szintű minőségügyi programok; 
Minőségbiztosítási elvek és módszerek alkalmazása a 
népegészségügyi tevékenységeknél, beleértve a folya-
matos ellenőrzést, az adatok rendszeres értékelését és a 
szükséges visszacsatolást (PDCA kör alkalmazása). 
Gazdaságosan és hatékonyan működtethető regionális 
egészségügyi rendszer kialakításának elősegítése a 
párhuzamosságok, a fölösleges kapacitások megszün-
tetése, és a hatékony betegellátás biztosítása. 
A TQM filozófia, alapelvek és módszerek alkalmazása az 
egészségügy teljes rendszerében (beleértve a beszállí-
tókat és a gyógyszertárakat is) moduláris rendszerű mi-
nőségirányítási rendszer kialakításával, rendszeres mé-
réssel, önértékeléssel és fejlesztéssel; 
A folyamatszemlélet érvényesítése az egészségügyi el-
látás során; 
Az egészségügyi dolgozók kompetenciájának fejlesz-
tése; 
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A hatékonyság, eredményesség és a biztonság alapelvét 
előtérbe helyező minőségirányítási elvek és módszerek 
alkalmazása, a vezetőknél és a dolgozóknál; 
Informatikai rendszer fejlesztése, egységes, valid mérési 
módszerek és minőségfejlesztő módszerek megterem-
tése, a mérhetőség, összemérhetőség feltételeinek meg-
teremtése; 
Figyelembe véve a határokon átívelő egészségügyi el-
látásban rejlő lehetőségeket, hosszú távú nemzeti érdek 
az egészségturizmus fejlesztése; 
A minőségügyi képzések kiterjesztése graduális (MSc), 
posztgraduális képzések, kredit lehetőség továbbképzé-
sek és konferenciák részvéte; 
Minőségügyi diploma szükségességének meghatározása 
a minőségügyi vezetők részére; 
Egészségügyi Minőségügyi Vezetők Egyesületének 
(EMVE) megalapítása. 
Várható eredmény 
A stratégiai tervezés és a minőségmenedzsment mód-
szerek elterjedése jelentősen járulhatna hozzá a költsé-
gekkel való jobb gazdálkodáshoz, és az emberi tudás és 
képességek hatékonyabb hasznosításához is. Ily módon 
a minőség-orientált vezetési módszerek és gyakorlat el-
terjesztése nemzeti érdek. 
A komplex egészségközpontú minőségügyi stratégia 
eredményeként: 

1. Átláthatóbb és igazságosabb lehetne az egészség-
ügyi rendszer;  

2. A minőségszemlélet, a minőségfejlesztési módsze-
rek, a tudományos bizonyítékok és az egészség-
ügyitechnológia-elemzés eredményeinek sziszte-
matikus alkalmazásával (evidence based practive), 
garantált színvonalú, hatékonyabb és biztonságo-

sabb lehetne az egészségügyi ellátás, továbbá az 
egészségügyi és a szociális ápolás közös területei; 

3. Javulhatna a lakosság egészségi állapota, a bete-
gek megelégedettsége, bizalma az egészségüggyel 
és a szociális ápolással szemben, de javulna az 
egészségügyben dolgozók megelégedettsége is 

4. Az egészségben eltöltött életévek számának emel-
kedése nemcsak a kiadások alakulását érintené 
kedvezően, hanem kulcsfontosságú tényező lehet-
ne a munkában eltölthető idő növekedése miatt is.  

Ennek értelmében a lakosság egészségi állapotának 
jobbítása Magyarország gazdasági helyzetének, ver-
senyképességének javításához is meghatározó módon 
járulna hozzá. 
A javuló gazdasági helyzet, visszahatva a társadalmi és 
egészségügyi ellátórendszerre, javíthatná az egészség-
ügyi rendszer finanszírozhatóságát, aminek eredménye-
képpen még tovább javulhatna a lakosság egészségi ál-
lapota és életminősége. Ennek a pozitív visszacsatolás-
nak a következtében javulna Magyarország Human 
Development Index (HDI) mutatója, és nemzetközi meg-
ítélése is. 
Az egészségügyi ellátórendszerre kiterjedő stratégia ki-
alakítása mellett későbbiekben szükséges egy átfogó, az 
egészségipar teljes vertikumára kiterjedő minőségköz-
pontú stratégia kialakítása is. Tágabb értelemben az 
egészségipar -az egészségügyi ellátórendszer szolgál-
tatásain és az egészség túrizmuson kívül- magába fog-
lalja az egészségügyi ellátás során felhasznált termékek 
előállítását (pl. gyógyszer, orvostechnikai eszközök), il-
letve az ezek kifejlesztését, alkalmazását elősegítő szer-
vezési, oktatási-kutatási és kommunikációs tevékenysé-
geket, az egészségügyi informatikát és az életmód-ipar 
termékeit, tevékenységeit. (Kincses, 2010) 
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Tekintettel arra, hogy az egészséget -a biológiai tényezőkön, 
az egészségügyi ellátórendszer technikai színvonalán, illetve 
az ellátáshoz való hozzáférésen kívül- az életmód, az életfel-
tételek, a munka, a gazdasági, illetve a társadalmi körülmé-
nyek, a fizikai környezet lényegesen befolyásolják, a szerzők 
későbbiekben szükségesnek látnak egy egységes, 
interszektoriális egészségközpontú minőségstratégia kialakí-
tását is, melynek szerves részét kell képezze a rendszeresen 
végzett egészséghatás vizsgálatok. Az egészséghatás vizs-
gálatok, becslések alkalmazásával a politikai, a gazdasági, a 
szakágazati döntések, projektek és szabályozások a teljes 
népesség, illetve az érintett populáció egészségére gyakorolt 
potenciális hatásai értékelhetővé válnak, illetve az eljárás arra 
is alkalmas, hogy a különböző alternatívák közül melyik dön-
tésnek lesz a legkisebb egészségkárosító hatása a lakos-
ságra. 
A stratégiai tervjavaslat első verziója szeptembertől a 
www.pro-qaly.hu honlapon lesz elérhető. 
A honlapon várjuk az érdekelt felek hozzászólásait, javaslatait. 
A stratégiai tervjavaslat kialakításában részt vett szakértők és 
szervezetek: 
Asbóth Katalin védőnő (Országos Csecsemő-és Gyermekegész-
ségügyi Intézet), 
Babonits Tamásné alelnök (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara), 
Bálint Gyöngyi (Synlab Hungary Kft), 
Balogh Zoltán Dr. elnök (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Ka-
mara), 
Baticz Orsolya minőségügyi vezető (Országos Tisztiorvosi Hivatal), 
Becskeházi András gyógyszerész, 
Bodnár Ágnes (Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapít-
vány), 
Bognár Ágnes Dr. (SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ), 
Brunner Péter Dr. főigazgató (Országos Szakfelügyeleti Módszertani 
Központ), 
Csath Magdolna Prof. Dr. egyetemi tanár (Kodolányi János Főiskola 
Gazdálkodási és menedzsment tanszék), 

Csehák Judit Dr. elnök (Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Köz-
alapítvány), 
Csordás Ágnes elnök (Magyar Védőnők Egyesülete), 
Dobai Csilla Dr. háziorvos, 
Dobos Éva Dr. (Háziorvosi Szakmai Kollégium), 
Dózsa Csaba Dr. elnökségi tag (Magyar Egészség-gazdaságtani 
Társaság), 
Élő Gábor Dr. egyetemi docens, klinikaigazgató-helyettes (SE 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika), 
Fábián Zoltán osztályvezető (SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai 
Központ), 
Fehér Erika főtanácsos védőnő (Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 
Védőnői Szakfelügyeleti Osztály), 
Felszeghy Sára Dr. országos szakfelügyelő főorvos (Országos 
Szakfelügyeleti Módszertani Központ), 
Garay Erzsébet Dr. háziorvos, 
Gődény Sándor Dr. egyetemi docens (DE OEC Népegészségügyi 
Kar, Megelőző Orvostani Intézet), 
Hajnal Miklós Dr. ügyvezető igazgató (AdWareQ1 Fejlesztő és Ta-
nácsadó Kft), 
Hogemann Éva osztályvezető (Semmelweis Egyetem), 
Jenei István tanársegéd (Corvinus Egyetem), 
Kalocsai Renátó Dr. (Synlab Hungary Kft), 
Katonai Zsolt igazgatóhelyettes, (QUALIMED-IL Kft), 
Kincses Gyula Dr. főigazgató (Egészségügyi Stratégiai Kutatóinté-
zet), 
Kiss Norbert Dr. főosztályvezető (Egészségbiztosítási Felügyelet), 
Komáromi Zoltán Dr. országos szakfelügyelő főorvos (Országos 
Szakfelügyeleti Módszertani Központ), 
Kovács Attila Dr. helyettes országos tisztifőorvos (OTH (Országos 
Tisztiorvosi Hivatal), 
Kőrösi László Dr. főosztályvezető-helyettes (Országos Egészség-
biztosítási Pénztár), 
Kulin László Dr. (Egészségügyi Minisztérium), 
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Kún Éva igazgató (Semmelweis Egyetem), 
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László Klára Dr. osztályvezető főorvos (Szent Margit Rendelőintézet, 
Budapest-Óbuda), 
Makara Péter Dr. egyetemi docens (DE OEC Népegészségügyi Kar, 
Megelőző Orvostani Intézet), 
Margitai Barnabás Dr. főigazgató (Egészségügyi Minőségfejlesztési 
Kórháztechnikai Intézet), 
Molnár Pál Prof. Dr. elnök (Európai Minőségügyi Szervezet Magyar 
Nemzeti Bizottsága), 
Muszbek Katalin Dr. orvosigazgató (Magyar Hospice Alapítvány), 
Odor Andrea, országos vezető védőnő, osztályvezető (Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal, Védőnői Szakfelügyeleti Osztály), 
Orosi Piroska Dr. egyetemi docens (DE OEC Népegészségügyi Kar, 
Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék), 
Őri Adrienne Dr. jogtanácsos (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet), 
Papp Csaba Dr. (DE OEC), 
Pásztélyi Zsolt Dr. választott elnök (Medicina 2000 Egyesület), 
Rácz Jenő Dr. főigazgató, elnök (Magyar Kórházszövetség), 
Radnai Judit környezetmérnök (Szent Pantaleon Kórház Nonprofit 
Kft), 
Rurik Imre Dr. egyetemi docens (DE, NK, Családorvosi és Foglalko-
zás-egészségügyi Tanszék), 
Sándor János Dr. egyetemi docens (DE, NK, Megelőző Orvostani 
Intézet), 
Simon Tamás Prof. Dr. elnök (Magyar Rákellenes Liga), 
Simonné Váradi Zsuzsanna szakmai vezető (Siketek és Nagyothal-
lók Országos Szövetsége), 
Sinkó Eszter Dr. programvezető (SE, Egészségügyi Menedzserkép-
ző Központ), 
Sümeghy Gyula igazgató (Semmelweis Egyetem), 
Sümegi Endre ügyvezető (Szociális Klaszter Egyesület), 
Szecsei Klára Dr. minőségügyi igazgató (MÁV Kórház, Szolnok), 
Szente Zsuzsanna ápolási igazgató (Szent Margit Rendelőintézet, 
Budapest-Óbuda), 
Szentes Tamás Dr. (Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat), 
Sződi Sándor ügyvezető igazgató (Minőségfejlesztési Központ), 

Takács Zoltán Dr. ügyvezető (Opinion Invest Kft), 
Tarr Judit auditor (SGS Hungária Kft), 
Thomka György Dr. orvos igazgató (Szent Margit Rendelőintézet, 
Budapest-Óbuda), 
Tombácz Imre Dr. szakbizottsági elnök (ISO 9000 FÓRUM Közhasz-
nú Társadalmi Szervezet), 
Topár József Dr. adjunktus (Budapesti Műszaki Egyetem), 
Tóth Andrea minőségirányítási koordinátor (Szent Margit Rendelőin-
tézet, Budapest-Óbuda), 
Traiber-Harth Ibolya Dr. igazgató (PTE, Klinikai Központ, Minőség-
irányítási Igazgatás), 
Váradi Péter Dr. elnök (AXA Önkéntes Egészségpénztár Igazgató-
sága), 
Várszegi József Dr. ügyvezető igazgató (Szent Margit Rendelőinté-
zet, Budapest-Óbuda), 
Velkey György Dr. főigazgató, választott elnök (Magyar Kórházszö-
vetség). 
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JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  
SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

Beszélgetés Dr. Bálint Juliannával 

 

„Ha fiatal korban nem alakul ki a tudatos 
vevői magatartás és az igényességre való 
törekvés a munkában, akkor később már 

nehéz ezt kialakítani.” 
 

Dr. Bálint Julianna 
 

- Kiváló pedagógusnak és remek minőségügyi szakem-
bernek ismerhettünk meg. Melyek voltak pályafutásod 
legjelentősebb állomásai? 

- Okl. szerkezetépítő mérnök vagyok és betontechnoló-
giával foglalkozó kutatóként kezdtem a pályámat (abban 
az időben még létezett az építőipar különböző területei-
vel foglalkozó kutatóintézet). 2 évig dolgoztam Algériá-
ban az építkezéseket felügyelő, ellenőrző szervezet 
munkatársaként, ahol az építkezések, betonkeverő te-
lepek, házgyárak ellenőrzése mellett egy anyagvizsgáló 
és talajmechanikai laboratóriumot is üzembe helyeztem 
és működtettem. 
A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi ka-
rán az Építőanyag és minőségirányítási tanszék veze-
tőjeként az építőanyag kutatás és vizsgálat mellett, 
-ehhez létrehoztam és évekig vezettem a tanszékhez 
tartozó akkreditált laboratóriumot- minőségirányítási 
rendszerek bevezetés és auditálása, képzések és tré-
ningek tartása voltak a főbb munkáim. 

Az építőanyagok, betontechnológia, és a minőségme-
nedzsment c. tárgyaknak vagyok az előadója. Az okta-
tás mellett a kar minőségbiztosítással kapcsolatos 
ügyeiért felelek. 
Az építőipari műszaki ellenőrök számára országos kö-
telező tananyagot készítettem, és azóta is oktatom kü-
lönböző helyszíneken a szabvány- és minőségügyi is-
meretek c. tantárgyat. 
Ha visszagondolok a pályafutásomra, akkor két mara-
dandó, jelentős állomás jut eszembe: az egyik az algé-
riai munka, azért mert az ellenőrzések során itt szem-
besültem először a nyugati, francia, japán, olasz cégek-
nek a hazaitól gyökeresen különböző hozzáállásával a 
munkához, a felelősséghez és a problémamegoldás-
hoz. Ami ugyancsak emlékezetes marad számomra, az 
a közoktatás minőségfejlesztő –Comenius- programja, 
ahol nagyon sokféle feladatban vehettem részt, és ami 
nemcsak a feladatok érdekessége, hanem a csoportban 
végzett munka, és az egymástól tanulás, tapasztalat-
szerzés miatt volt jelentős. 

Megjegyzés
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ



 
- Honnan a minőség iránti affinitás? 
- Affinitás alatt azt a törekvést értem, hogy minél jobban 

elsajátítsam, alkalmazzam és minél több emberrel 
megismertessem a minőségfejlesztés módszereinek, 
eszköztárának az ismeretét, használatát. Ehhez nagyon 
jó külföldi és hazai tanítómestereim és példaképeim 
voltak, valamint csapatban dolgozhattam kiváló kollé-
gákkal, akiktől sokat tanultam. Közülük egyet szeretnék 
név szerint is megemlíteni, akivel nemcsak társszerző-
ként, hanem közös tréningeken, képzéseken is együtt 
dolgozhattam, és aki a precíz és pontos, végiggondolt, 
szóban és írásban is igényes fogalmazásban, máig a 
példaképem. Utólag is minden jót kívánok kerek szüle-
tésnapja alkalmából Földesi Tamásnak. 

- Mit jelent számodra a minőség? 
- Nem szeretem a minőség szót használni, és bosszant, 

ha mások anélkül ismételgetik, hogy tudnák, mit is érte-
nek ezalatt, mit és hogyan akarnak megvalósítani, fej-
leszteni. Helyette a felkészültséget, a naprakész tudást, 
a rendet, a világos követelmények meghatározását és 
teljesítését, a kiszámíthatóságot, a pontosságot mon-
danám általában, illetve konkrétan mindig azt, ami az 
adott tevékenységre, területre értelmezhető és megfo-
galmazható. 

- A pedagógusnak mi a véleménye az emberi minőség-
ről? 

- Van egy mondás: senki nem képes sem emberi minő-
sége fölött, sem ez alatt teljesíteni. Természetesen az 
emberek változnak, és változtathatók. Sajnos, az a sok 
változás, amit ebben a régióban átélünk, nem kedvez 
az emberi minőség javulásának. Mintha az utóbbi 
időben kisebb lenne a tisztességes munkára való 
törekvés, és ez a felsőoktatásban tanuló hallgatókon is 
látszik. Egyre kevesebb a tanulást komolyan vevő, a 

tudás és nemcsak a diploma megszerzését célnak te-
kintő hallgató. 

- Az oktatás minőségfejlesztését szívügyednek tekinted. 
Melyek ezen a területen a legaktuálisabb kérdések, 
megoldandó feladatok? 
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- A legfontosabb a szemléletváltozás, és elsősorban a 
vezetők minőséghez való hozzáállásának kellene meg-
változnia. Meg kellene érteniük, hogy az intézmény mű-
ködtetése és a minőségre való törekvés nem egymástól 
elválasztható feladatok, mert a minőség megvalósításá-
nak és fejlesztésének eszköztára, az elemek rend-
szerbe foglalása biztosítja az intézmények megfelelő 
működtetését. A folyamatok szabályozása, a hallgatók 
számára világosan és egyértelműen megfogalmazott és 
betartatott követelmények meghatározása és nyilvános-
ságra hozása fontos megoldandó feladatok. A felsőok-
tatásban valamiféle félreértelmezett hallgatói és oktatói 
szabadság uralkodik. Ez abban nyilvánul meg például, 
hogy a hallgatók nem látogatják az órákat, lassan töb-
bet fordulnak meg a vizsgákon, mint az előadásokon. 
Ez hihetetlen és érthetetlen pazarlása az infrastruktúrá-
nak, a tanár idejének és végső soron az adófizetők 
pénzének, továbbá nagyon sok a korszerűtlen, elavult 
tananyag és alig vannak valódi, közös tananyagfejlesz-
tések. 
A pályázati források és eredmények hasznosulásának 
átláthatatlansága, azaz ezeknek a folyamatoknak a 
szabályozatlansága ugyancsak sürgősen megoldandó 
feladatot jelent. 
A közoktatásban, pedig a gondolkodásra való nevelés, 
a tanulásra való motiváltság és képesség fejlesztése 
lenne a legfontosabb cél. Csoportmunkák és szerepjá-
tékok kellenének a konfliktuskezelés, a tolerancia, a 
másság elfogadása, a vitatkozási kultúra, és nem utol-
sósorban a minőségkultúra fejlesztésére, és ezekhez 
felkészített pedagógusokra lenne szükség. 



 
-  Publikációid közül melyeket tartod a legsikeresebbnek? 
- Az írás mindig nagy örömöt okozó tevékenység szá-

momra. Legismertebb, a több változatban megjelent 
Minőség - tanuljuk, tanítsuk, valósítsuk meg és fej-
lesszük tovább (TERC) c. könyv, és a Minőségfejlesztés 
az oktatásban (Verlag Dashöfer) c., több mint négy éve 
rendszeresen megjelenő kiadvány, amelynek szakmai 
szerkesztője, és több fejezetének a szerzője vagyok. 

- Az építőanyag oktatás jegyzeteit és gyakorlati munka-
füzeteit már sok-sok éve használjuk, és az aktualizált 
változatok korszerű ismereteket tartalmazó, a hallgató-
ink által is kedvelt anyagok. Bár írásban még nem jelent 
meg és csak előadás fóliák formájában létezik, mégis 
az egyik legkedvesebb munkám, a hallgatóink számára 
összeállított, kifejezetten az építőipari minőséggel fog-
lalkozó tananyag, ami a minőség iránti fogékonyságot 
fejlesztő, a minőség értelmezésére rávezető, ugyanak-
kor célirányosan a minőségirányítási rendszerek építő-
ipari értelmezését, az Európai Unió építőipari szabályo-
zásából következő feladatokat tárgyalja. 

- Miként látod a fiatal szakemberek minőségügyi felké-
szültségét? Hogyan ítéled meg a honi minőségoktatást? 

- A minőséggel az óvodától kezdve kellene foglalkozni. 
Ha fiatal korban nem alakul ki a tudatos vevői magatar-
tás és az igényességre való törekvés a munkában, ak-
kor később már nehéz ezt kialakítani. A pedagóguskép-
zésben helyet kellene kapnia a megfelelő felkészítés-
nek, arra, hogy „kinek, mit, hogyan” tanítsanak. 
Szerepjátékokkal, esetpéldákkal kellene a minőség 
szemlélet kialakítását elősegíteni az oktatás, nevelés 
alsó szintjein. Erre lehetne később építeni azokat az is-
mereteket, amelyek szükségesek a minőség megvaló-
sításához, fejlesztéséhez. 

- Véleményed szerint manapság egy jó vezetőnek milyen 
mértékig kell minőségügyi ismeretekkel rendelkeznie? 

- Azt szoktam mondani, hogy minden vezetőnek minő-
séggel kapcsolatos ismereteket kellene tanulnia, azaz 
megismerni a minőségirányítási rendszereket, a fej-
lesztés eszközeit, módszereit, az önértékelést. Akkor 
értené, hogy mit jelent a szabályozott működés, hogyan 
lehet a dolgozókat motiválni, mi az előnye a csapat-
munkának, hogyan lehet a szervezet működését érté-
kelni, milyen módszerekkel lehet fejleszteni, hogyan kell 
értelmezni és megvalósítani a vevőközpontúságot. 

-  Örökmozgó típus vagy. Mit csinálsz jelenleg és milyen 
további terveid vannak? 

- Ahogy telik az idő az ember egyre bölcsebb lesz. Óva-
tosabb lesz a nagy tervekkel, és nem harcol olyan célok 
megvalósításáért, amelyekért nem érdemes. Általában 
mindig azzal foglalkozom, amivel megkeresnek, de csak 
ha érdekel. A legfontosabb elv, hogy saját szórakozta-
tásomra végezzem a munkát. 

- Jut időd kikapcsolódásra, szórakozásra? 
- Ebben a kérdésben nagyon elszánt vagyok. A havi 2-3 

hangversenynek vagy színháznak meg kell lennie, mert 
különben hiányérzetem van. És ami a legfontosabb, az 
a rendszeres jógázás, ami nemcsak fizikailag tart kar-
ban, de tökéletes lazítás és kikapcsolódás is. Mivel a 
család egyik része Franciaországban, másik része az 
Egyesült Államokban él, ezért gyakran utazom. És per-
sze jut idő a barátokra, vendégségekre, világmegváltó 
beszélgetésekre. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
______________________________________________
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MMiinnőőssééggsszzaakkeemmbbeerreekk  TTaalláállkkoozzóójjaa 
22001111..  ffeebbrruuáárr  1122..  
TTeerrvveezzeetttt  hheellyysszzíínn  iissmméétt::  

NNoovvootteell  BBuuddaappeesstt  CCeennttrruumm  ((eeggyykkoorrii  PPaallaaccee  sszzáállllóó))  
11008888  BBuuddaappeesstt,,  RRáákkóócczzii  úútt  4433--4455  

 



 
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 
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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: 
- 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..  
Előzetes program / 2010. december 3. 

A konferencia fővédnöke: Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán – 
Stratégiai Államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium 

09.00–09.45 Regisztráció 
09.45–10.15 Gazdaságfejlesztési irányok 2010 
 Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán – Stratégiai Államtitkár, 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
10.15–10.30 Az elmúlt évi konferencia legjobb előadói díjá-

nak átadása 
 Fertetics Mandy – ügyvezető igazgató, Alternate 

Tanácsadó Kft. 
10.30–11.00 Benchmark egy pályázó és egy klubvezető 

szemszögéből 
 Csuport László – gazdasági vezérigazgató-helyettes, 

DRV Zrt. 
11.00–11.30 Tanúsítói benchmarking a vevőkért 
 Lovász Szabó Tamás – ügyvezető igazgató, TÜV 

Rheinland InterCert Kft. 
11.30–12.00 Mennyire beteg a magyar minőségügy? 
 Rózsa András – elnök, ISO 9000 FÓRUM 
12.00–12.40 Ebéd 
12.40–13.05 Global Best Practice Benchmarking Program 

tapasztalatai / nemzetközi kitekintés 
 Dr. Németh Balázs – ügyvezető igazgató, Kvalikon Kft. 
13.05–13.35 Vállalkozásból „önműködő” vállalat 
 Németh László – informatikai üzletág igazgató, 

CONSACT Kft. 
13.35–14.00 A benchmarking szerepe sikereinkben 
 Hortobágyi Csaba – minőségügyi vezető, Continental 

Teves Magyarország Kft. 
14.00–14.30 A benchmarking szakmaiságáért 
 Dr. Balogh Béla – üzletfejlesztési vezető, AIB-Vincotte 

Hungary Kft. 
14.30–14.55 Oktatás és benchmarking 
 Csiszár Miklós – ügyvezető, Brainspotting Bt. 
__________________________________________________________________________________________
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5555..  EEOOQQ  KKoonnggrreesssszzuuss,,  BBuuddaappeesstt,,  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  
„„MMiinnőőssééggüüggyyii  VViilláággkkoonnggrreesssszzuuss””  

2011. június 21−23. 
„„AA  gglloobbáálliiss  mmiinnőősséégg  ááttvveezzeettééssee  eeggyy  úújj  kkoorrsszzaakkbbaa””  

Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) hozzájárult ahhoz, hogy 
-Harrogate, Egyesült Királyság (2002), Tokió, Japán (2005) és 
Houston, Texas Állam, USA (2008) után- Budapest, Magyarország 
fővárosa legyen az 55. EOQ Kongresszus és egyúttal a Minőségügyi 
Világkongresszus helyszíne is. 
Kiemelt témakörök 
Általános témák: 

• A minőség újraértelmezése feldolgozott termékekre 
• Terméktanúsítással a fogyasztóvédelemért 
• A fogyasztók jobb szolgálata a minőség újbóli előtérbe helyezé-

sével 
• A minőség újraértelmezése a kis- és közepes vállalatok szem-

pontjából 
• A minőség menedzsmentje avagy a menedzsment minősége 
• Innováció és minőség a vállalatok versenyképességének növe-

lése érdekében 
• A szervezetek társadalmi felelősségvállalása és a fenntartható 

fejlődés 
Minőségfejlesztési eszközök és módszerek: 

• Önértékelés és az új ISO 9004 
• Hat Szigma és Karcsúsított (Lean) Menedzsment 
• Ügyfél megelégedettség és hűség 
• Az emberek bevonása és megelégedettsége 
• Minőségügyi oktatás és továbbképzés 
• Szabványosítás és akkreditáció 
• Minőség és mérésügy (metrológia) 

Ágazat specifikus témák: 
• Élelmiszer és víz minőség  
• Minőség az egészségügyben 
• Minőség az állami szektorban 
• Minőség a gépjárműiparban 
• Minőség az építőiparban 
• Minőség a gyógyszeriparban 
• Minőség az idegenforgalomban 

Fontos határidők a potenciális előadóknak: 
2010. november 30. az előadások rövid tartalmi kivonatának 
eljuttatása a Szervező Bizottság részére. 
2011. január 31- az előadók és a tartalék előadók elfogadásának 
véglegesítése, illetve tájékoztatás az elutasításról. 
2011. április 30: az előadók és a tartalék előadók az elfogadott 
előadások teljes szövegét (valamint a részvételi díj kiegyenlítésének 
igazolását) eljuttatják a Szervező Bizottság részére. 
A tervezett részvételi díj: 800 EUR per résztvevő (bankettel együtt). 
Az előadók (csak az első helyen szereplő szerzők) 50% kedvez-
ményt kapnak a Kongresszus teljes részvételi díjából. 
A tartalék előadók és a poszterek szerzői (csak az első helyen 
szereplő szerzők) a teljes kongresszusi részvételi díj 75%-át fizetik. 
A Kongresszus nyelve angol (a Plenáris Ülésen szimultán tolmá-
csolással magyarra). 

A Kongresszus programja 
Kedd, 2011. 

június 21. 
Szerda, 2011. június 

22. 
Az 55. EOQ 

Kongresszus 1. 
napja 

Csütörtök, 2011. 
június 23. 

Az 55. EOQ 
Kongresszus 2. 

napja 
Előkongresszusi 
szemináriumok Nyitó 
fogadás 

Nyitó ünnepély 
Nyitó ülés 
Párhuzamos ülések 
Bankett 

Párhuzamos ülések 
Záró ülés 
Záró ünnepély 

 
Csatlakozó program 

Péntek 2011. június 24. 
• A Minőségügyi Világszövetség (WAQ) Közgyűlése 
• A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) megbeszélései 
• Üzemlátogatások 

_____________________________________________________ 
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2010. szeptember 09-10. között tartottuk meg az ISO 
9000 FÓRUM XVII. Nemzeti Konferenciáját a Minőség – 
Versenyképesség – Válságkezelés gondolatok mentén. 
A rendezvény témáit a tagság és a partnerek érdeklődé-
sének, illetve az aktuális gazdasági élet kihívásainak 
megfelelően állítottuk össze. Az „egymástól tanulás 
konferenciája” hűen igazolta létjogosultságát, elismert-
ségét. A rendezvényen 5 szekcióban és 1 szakmai kon-
zultáció keretében folyt a munka. A 40 előadó annak 
örülhetett, hogy „telt ház” előtt tarthatta meg előadásait 
és az ezt követő kerekasztal beszélgetések is igen aktí-
van zajlottak. 
A Kiválóság szekcióban előadásokat hallottunk a szerve-
zeti önértékelésről (tükörbenézésről), azokról a módsze-
rekről, amelyek támogatják a szervezeti kiválóságot, a 
versenyképességet, illetve a 2010. évtől bevezetett 
EFQM 2010 modellről, mint vezetői eszközről. 
Macher Márta (ügyvezető igazgató - Macher Gépészeti 
és Elektronikai Kft.) előadásában a versenyelőnyt támo-
gató rendszerszemléletű gondolkodást és cselekvést 
mutatta be kronologikus fejlődési sorrendben. A 
LIONSON Consulting-gal együtt kidolgozott Macher IIR 
esernyő modell tartalmazza a mindennapok gyakorlatá-
ban alkalmazott módszereket, de az előadás fontos zá-
rómondata a következő volt: „Gyors reagálás a környe-
zeti kihívásokra, ahol a minőség és az emberek a fő ér-
ték”. 

Kállai Tamás (operatív igazgató- B. Braun Avitum HU 
Zrt.) az egészségügy és betegápolás egyik nagyon fon-
tos területén (dialízis-kezelés) emelte ki a tudatos minő-
ségszemlélet alkalmazását és a folyamatokon és ténye-
ken alapuló irányítást a vevők érdekében. A cégvezetés 
harmadik éve alkalmazza az EFQM szervezeti önérté-
kelési modellt és egy adott időszakra vonatkozóan a kri-
tériumrendszer alapján átvilágítja a teljes szervezet mű-
ködését! Az eredményeket folyamatosan monitorozzák 
és a BSC alapú mutatórendszer szerint értékelik. 
Bernáth Lajos (vezérigazgató – Qualimed Csoport) foly-
tatta az egy évvel korábban kifejtett gondolatát, miszerint 
nincs megállás -eppur si muove- a változás minden te-
rületen folyamatos és csak az a szervezet tud sikeres 
maradni, amely képes követni a változásokat. Bemutatott 
5 saját alapelvet, véleménye szerint Magyarországnak 
létérdeke a fejlődés, aminek egyik eszköze a kiválósági 
modell lehet. Minden szakembernek, és szervezetnek 
össze kell fogni annak érdekében, hogy az alkalmazott, 
különféle minőségügyi modellek és eszközök az ország 
fejlődését szolgálják. 
Hortobágyi Csaba (Continental Teves Mo. Kft. - Minő-
ségirányítási, KTME és gyártás-támogatási rendszerek 
vezető) szemléletes ábrán mutatta be, hogy milyen mód-
szereket alkalmaznak a kiválóság érdekében a veszp-
rémi gyárban és ezeket összehasonlította az EFQM mo-
dell szerinti követelményekkel. Érdemes mélyebben ta-
nulmányozni ezt a gyakorlatot, amelyet az elektronikus 
vállalatirányítási rendszere támogat. 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 11. szám 2010. november 59/62 oldal

Megjegyzés
Elnök, ISO 9000 FÓRUM

Megjegyzés
A XVII. Nemzeti Konferencia sikeres volt támogatottság szempontjából is. A rendezvényt 32 szponzor támogatta, akiknek ezúton is fejezzük ki tiszteletteljes köszönetünket.



 

 
Szabó Kálmán (ügyvezető igazgató - Szövetség a Kivá-
lóságért KE) a szervezeti kiválóságot „kicsit más” szem-
pontból közelítette meg. Ismertette, hogy az ENSZ 
Global Compact 2003 októberében együttműködési 
megállapodást kötött az EFQM-el a gazdasági és egyéb 
szervezetek társadalmi felelősségvállalásának előmoz-
dítása érdekében. A Global Compact célja, hogy társa-
dalmilag felelős magatartással, a vállalkozások és mun-
káltatók részeseivé váljanak a társadalmi kihívások 
megoldásának. Így az üzleti szféra összehangolt erőfor-
rásokkal segítheti az önkormányzatokat, szociális partne-
reket a közös célok megvalósítása érdekében. Előbbiek 
szellemében indította útjára a Szövetség a Kiválóságért 
KE Magyarországon, 2010. szeptember 24-én a CSR 
C2E Programot. 

Sugár Karolina (elnök - Szövetség a Kiválóságért KE) a 
kerekasztal felvezető gondolataként az új EFQM 2010 
Modell Alapelveit és a RADAR megközelítést részletezte, 
illetve bemutatta a kiválóság hazai és európai elismerési 
szintjeit. 
A kiválóság modell kapcsán két dologra hívom fel a fi-
gyelmet: 
 Az EFQM modell a kezdetekben az üzleti kiválóságról 

szólt és egy évtized eltelte után változtatták meg a 
modell nevét és szellemiségét. Az elnevezéséből ki-
került az „üzlet” jelző, amely lehetővé tette a modell 
szélesebb körű alkalmazhatóságát. A kiválóság pedig 
kifejezi a különböző szervezetek által elérendő ma-
gas célt, mely minden szektorban a szervezetek mű-
ködésének egyik mozgatójává vált. A jelenlegi modell 
európai kiválóságról szól. Időközben a modell alkotói 
két alkalommal fejlesztették a díjak értékelésének 
szemléletét és módszerét gyakorlatba ültetve a 
RADAR értékelést. Lehet, hogy néhány év múlva 
ismét valami új jelzővel látják el a modellt –főleg-, ha 
a gazdasági konjunktúra, az akkori fejlődési állapot 
ezt megkívánja, szükségessé teszi. 

 Fontos megjegyezni továbbá, hogy az EFQM 2010 
modell a kiválóság kultúrát erősíti az alkalmazó szer-
vezeten belül és egy folyamatos fejlesztést támogató 
értékelési és vezetési eszköz  
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Az előbbiek szellemében a valamilyen módon mérhető 
-auditálás, átvilágítás, szervezeti önértékelés, stb.- kivá-
lósági szint egy állapot a vállalatok, szervezetek, intéz-
mények életében. Ez az állapot pedig folyamatosan vál-
tozik/változhat. Ezért szükséges időnként „tükörbe nézni” 
és összehasonlító, szervezeti önértékelést végezni a 
szervezeti kiválóság állapotáról. 



 
A szervezeti önértékelés alkalmazása akkor lehet igazán 
hatékony, ha a felső vezetés valóban elkötelezett a mód-
szer alkalmazása tekintetében, ha a szervezeten belül 
egy jól működő, dokumentált, folyamatszemléleten, mé-
réseken és tényeken alapuló irányítási rendszer képezi 
az alapot. Erre lehet építeni a folyamatosan fejlődő és 
bővülő TQM eszközöket, a költséghatékony lean filozó-
fiát és a benchmarking alapú szervezeti önértékelést. 
A Sikertörténetek szekcióban főleg jó eredményeket, si-
keres módszereket ismertettek az előadók és 
mindannyian megjegyezték, hogy a válság szele elérték 
a vállalatot és a sürgős intézkedések, a válságból való 
kitörést az előre menekülés segítette leginkább. 
Hevesiné Kővári Éva (minőségügyi és környezetvédelmi 
igazgató – ISD Dunaferr Zrt.) előadásának címe: „Minő-
ségügyi eszköztárral a sikeresség érdekében”. A 60 éves 
vállalat a térség legnagyobb munkaadója és legnagyobb 
adófizetője, amiért kellő felelősséggel és nagy körülte-
kintéssel közelítették meg a válságos időszakot. 
A vállalat vezetése megújította stratégiai elképzeléseit, 
programsorozat indítottak, melyben a minőségtudatos-
ság, a minőségi munkavégzés fontossága került a fó-
kuszba, új belső és külső kommunikációs eszközöket 
vezettek be és megújították az elismerési rendszert. 
Gyöngy István (MS osztályvezető - ÉMI-TÜV SÜD Kft.) 
előadásának fő gondolata: megmaradni és megújulni tu-
datos irányítási rendszer működtetésével. Sok éves audi-
tori tapasztalataiból kiderült, hogy a válság kezdetekor 
több vezető/szervezet elsődleges reakciói a következők-
ben nyilvánultak meg: költségek csökkentése (létszám-
csökkentés, bérek befagyasztása, mindenfajta fogyasz-
tás csökkentése, stb.), beszállítói megbízások vissza-
vonása, beruházások felfüggesztése, stb. 

Szerencsére az említett intézkedések nem voltak általá-
nos jellegűek és számos vállalat vezetése a helyes utat 
kereste és a válságból való kilábalási lehetőséget fe-
dezte fel. 
Javasolta, hogy a gazdaság szereplői alkalmazzák az új 
menedzsment módszereket (controlling, BSC, LEAN), 
hozzák összhangba a jövedelmeket a teljesítményekkel, 
és helyezzék fókuszba a kockázat-menedzselést és az 
energia-menedzsmentet. 
Dr. Kocsis Zoltán (gyárigazgató – Grundfos Magyaror-
szág Gyártó Kft.) előadásában kiemelte, hogy a stratégia 
kidolgozását követően egy nagyméretű projekt keretében 
a szervezetet illesztették a stratégiához. Természetesen 
ennek voltak fájó pontjai is. Ezt követően kiépítették a 
GMH kompetencia-alapú modellt, amely a szervezeti 
kultúra alapját képezi. A szerkezeti átalakítás után meg-
fogalmazták és elfogadtatták a GMH szervezeti tőkét, 
amelynek összetevői: Kultúra, Vezetés, Összehangolt-
ság, Csapatmunka 
A Lean és HR szekciót is nagy érdeklődés kísérte a 
Nemzeti Konferencia alkalmával. A szekció történéseiről 
és mondanivalójáról a XIX. Magyar Minőség Hét konfe-
rencián (2010. november 02.) sorra kerülő „Lean me-
nedzsment közérthetően” szekció zárása után fogok 
összesítő elemzést készíteni. 
______________________________________________  
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TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

SSZZAAKKMMAAII  CCIIKKKKEEKK,,  EELLŐŐAADDÁÁSSOOKK  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  AARRTTIICCLLEESS,,  LLEECCTTUURREESS  
A minőségmenedzsment oktatási ismeretanyagának 
rendszerezése - Dr. Balogh Albert 

Systematisizing Knowledge of Quality Management - Dr. 
Balogh, Albert 

Változó körülmények – változó stratégia? - Fábián Zoltán, Dr. 
Kovács Iván 

Changing Circumstances - Changing Strategy? - Fábián, 
Zoltán - Dr. Kovács, Iván  

Minőségkultúra – az oktatás, kutatás, kommunikáció – a jövő 
orvos- és egészségügyi szakdolgozó képzésében - 
Hogemann Éva, Kún Éva, Sümeghy Gyula, Dr. Stubnya 
Gusztáv 

Quality Culture–Education,Research,Communication-In the 
Formation of Future Physicians and Sanetary Specialists - 
Hogemann, Éva - Kún, Éva - Sümeghy, Gyula - Dr. 
Stubnya, Gusztáv  

Gondolatok egy nemzeti egészségközpontú minőségügyi 
stratégia szükségességéről - Dr. Gődény Sándor 

Thoughts about the Need of a Health Focused National 
Quality Strategy - Dr. Gődény, Sándor 

Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Dr. Bálint Juliannával - 
Sződi Sándor 

The Best among the Best –Report with Dr. Bálint, Julianna 
– Sződi, Sándor 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  
Minőség Szakemberek Találkozója 2011. Meeting of Quality Professionals in 2011. 

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

Minőségtechnikák a versenyképesség növeléséért, 
szervezeti önértékelés - 2 napos képzés  

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

„A Mikulás is benchmarkol - 4” konferencia 

Santa Claus Is Benchmarking as Well – 4 Invitation to 
Conference 

55. EOQ Kongresszus, Minőségügyi Világkongresszus 
Budapest, Magyarország 

55th EOQ Congress, World Quality Congress Budapest, 
Hungary 

Pillanatképek a XVII. Nemzeti Konferenciáról – 2. rész - 
Rózsa András  

Snapshots from the 17th National Conference Part 2 – 
Rózsa, András 
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