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AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  22001111..  éévvii  sszzeerrkkeesszzttééssii  kkoonncceeppcciióójjaa  
Az immár 20. évfolyamába lépő Magyar Minőség, mint a Ma-
gyar Minőség Társaság havonta megjelenő elektronikus for-
mátumú folyóirata, a Társaság tagságát valamint a lap előfi-
zetőit, a szakma iránt érdeklődőket kívánja folyamatosan tájé-
koztatni azokról az eseményekről, fejlesztésekről, 
ismeretekről, elért eredményekről, amelyeket szervezetük 
versenyképességének javítására képes hasznosítani. 
Ezeket teljes-körűen természetesen most sem lehet számba 
venni, de példaképpen néhányat célszerű bemutatni és súly-
pontozni: 

- Továbbra is törekszünk a szakma területén megjelenő 
újdonságok, szabványok, stb. ismertetésére. 

- Szándékunk a minőség korszerű, a gazdaság minden-
kori helyzetének megfelelő fogalmának, az e körül kiala-
kuló vitáknak bemutatása, mert ezt, mint a szakma egyik 
lapja, hivatásunknak tekintjük. 

- További fontos feladatunk a minőség-szakma újabb és a 
kevésbé ismert, de több szervezetben bevált eljárásai-
nak, módszereinek ismertetése, propagálása. Ezen a té-
ren talán többet tudunk nyújtani, mint eddig, mert ta-
pasztalataink szerint hazánkban is szélesedtek a hoz-
záférhető professzionális források és erősödtek a 
felhasználásra irányuló szándékok is. 

Ebbe a körbe tartozik annak a széles körben megnyilvánuló 
óhajnak teljesítése, hogy ismertessük a konferenciákon, ren-
dezvényeken elhangzó színvonalas előadásokat azok szá-
mára is, akik ott nem vehettek részt. 

- Minthogy a fenntartható fejlődés a termelés és a szolgál-
tatások minőségének egyre nagyobb jelentőségű kritéri-
uma, szeretnénk ennek eredményeiről minél több infor-
mációt nyújtani olvasóinknak. 

- Folytatjuk sorozatunkat az élenjáró szervezetek és az 
eredmények létrehozásában közreműködő személyek 
népszerűsítéséről. 

- Egy további témakörünk az IT (információ technológia) 
hasznosíthatóságát bemutatni a termelő folyamatokban, 

ami ugyan része lehet az előbbinek is, de kiemelkedő 
jelentőségénél fogva célszerű külön is említeni. 

- Tekintve, hogy minden fejlődés és haladás emberi 
leleményesség és következetes munka eredménye, be-
mutatjuk azokat a humán és társadalmi tényezőket, kap-
csolati rendszereket, amelyek lehetővé tették, előmoz-
dították az eredmények létrejöttét 

Módszereinket illetően: elsősorban szerzőink körét szeretnénk 
bővíteni, új arcokkal és gondolatokkal frissíteni eddigi tevé-
kenységünket. Ugyanakkor szeretnénk határozottabban tá-
maszkodni olvasóink véleményére, visszajelzéseire, és ehhez 
olvasóink nagyobb aktivitásában is reménykedünk. 
A Magyar Minőség Szerkesztőbizottsága 2010. november 23-i 
ülésén úgy határozott, hogy Díjat alapít, mellyel évenként, a 
lap legjobb cikkének szerzőjét kívánja jutalmazni. A Díjat a 
agyar Minőség Hét konferencia-sorozaton ünnepélyes keretek 
között fogjuk átadni. 

A Magyar Minőség 2010. évfolyamát megtisztelték 
szakmai cikkeikkel 

Balázs István, Dr. Balogh Albert, Berényi László, Dr. Benkő 
János, Bitó János, Bodor Pál, Borodavko Beáta, Buresch 
János, Csányi Istvánné, Csikai Sándorné, Csiszár Miklós 
Béla, Czimer Gáborné, Czerny, József, Demeter Krisztina, 
Demcsák Mária, Fábián Zoltán, Fertetics Mandy, Fignár 
Zoltán, Dr. Gődény Sándor, Dr. Gutassy Attila, Gelei Andrea, 
Gémesi Katalin, Dr. Ph.D. Gyenge Balázs, Dr.Heidrich Balázs, 
Hogemann Éva, Dr. Horváth Zsolt, Jenei István, Dr. Kovács 
Iván, Kozma Balázs, Kún Éva, Losonci Dávid, Lukovich 
Gábor, Mondovics János, Dr. Németh Balázs, Purnhauser 
Dénes, Rácz László, Rózsa  András, dr. Seres Erika, Dr. 
Stubnya Gusztáv, Sümeghy Gyula, Sümegi Endre, Sződi 
Sándor, Toldi Sándor, Tóth Csaba László, Tunkli Gábor 
A szerkesztőség ez úton is köszönetet mond magas szakmai 

színvonalú írásaikért! 
______________________________________________  
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AA  kköözzsszzfféérraa  iinnnnoovváácciióóiinnaakk  ttáámmooggaattáássaa  mmiinnőőssééggiirráánnyyííttáássssaall 
A Jósa András Oktatókórház példája az oktatási szektor számára 

BBoorrssii  BBaalláázzss  
  

1. A tanulmány célja és jelentősége 
A tanulmány elsődleges célja, hogy olyan jó gyakorla-
tokra (good practices) hívja fel az figyelmet, amelyek 
minden bizonnyal segítik az innovatív megoldások létre-
jöttét a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban, és 
amelyek ötleteket adhatnak az oktatási szektor innová-
ció-központú fejlesztéséhez. 
Az üzleti szektor innovációi régóta az érdeklődés közép-
pontjában állnak, a közszféra –így például az állami do-
minanciájú (köz)oktatási szektor– innovációiról kevesebb 
ismeretünk van. A közszféra innováció az alábbiak sze-
rint definiálható: a közszféra innovációja új, illetve koráb-
ban más szektorban meglévő ismeret/tudás gyakorlati 
alkalmazása a közösségi (államháztartási) szektorban, 
amely jelentősen új megoldás, javítja a hatékonyságot, 
növeli a jólétet, vagy arra áttételesen pozitívan hat, köz-
vetlen profitcélok nélkül. 
A közszféra innovációira az jellemző, hogy újítás a közjót 
szolgáló értéket teremt, vagyis nem másról van szó, mint 
hogy „miként lehet az eddigieket másképp csinálva új 
értéket teremteni” A közszféra innovációi esetében is 
hangsúlyos a gyakorlati alkalmazás, a gyakorlatba beve-
zetés kritériuma, ugyanakkor az értékteremtés –az üzleti 
szektor innovációival szemben– sokkal áttételesebben 
mérhető gazdasági értékként, illetve sokszor nem is je-
lent közvetlenül gazdasági értékteremtést. 
A jó gyakorlatok vizsgálatához először szükséges azt 
igazolni, hogy a Jósa András Oktatókórház teljesítménye 

alapján a feltáró munkát érdemes elvégezni, és így a 
gyakorlatok elemzése is hasznos, mert közük lehet a jó 
teljesítményhez. 
Számos tény utal arra, hogy a kórház a hazai viszonyok 
között kiváló munkát végez, ezek közül kettőt emelek ki: 
2007-ben a kórház Nemzeti Minőség Díjat kapott, vala-
mint 2008-ban Dr. Pikó Károly, az intézmény főigazga-
tója az Év Kórháza díjat vehette át a Kórházszövetség 
XX. kongresszusán 
Az innovációval kapcsolatba hozható gyakorlatok átte-
kintése azért lehet érdekes az oktatási ágazat számára, 
mert egy hazai kórház és egy hazai oktatási intézmény 
működése sokban hasonlít egymáshoz, és a működés 
környezetében is számos analógiát figyelhetünk meg: 
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Megjegyzés
Kutatásvezető, GKI Gazdaságkutató Zrt., főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola (Eger)

Megjegyzés
A cikk alapjául szolgáló tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megrendelésére készült, a TÁMOP-3.1.1. 8.1. számú projekt keretében, a TÁMOP 9017/28301 számú szerződésnek megfelelően.

Megjegyzés
http://publicsectorinnovation.bis.gov.uk/information/what-is-innovation ; 2010. április 20-i letöltés

Megjegyzés
Az áttételes, hosszú távú gazdasági hatások ugyanakkor jelentősek is lehetnek.

Beírt szöveg
.

Megjegyzés
A Jósa András Oktatókórház elismerései: IIASA-SHIBA Díj (1997), Észak-alföldi Minőségi Díj (2002), Európai Elismerés a Kiválóságért R4E oklevél (2006), Nemzeti Minőség Díj (2007), Év Kórháza Díj (2007). A Nemzeti Minőség Díj kritériumainak megfelelést nemzetközi standardokra építve független bírálók ítélik meg, és a minisztériumi alapítású Év Kórháza Díj odaítéléséről is független szakmai bírálóbizottság dönt (lásd: Szövetség a Kiválóságért (2009), Az év kórháza (2007)).
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Hasonlóságok Oktatási intézmény Kórház 

Önálló tárca és 
erős szakpolitikai 
felügyelet 

Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium 

Egészségügyi Mi-
nisztérium 

Van domináns 
jogszabályi keret 

pl. 1993. évi 
LXXIX. törvény a 
közoktatásról 

pl. 1997. évi CLIV. 
törvény az egész-
ségügyről 

Kvalifikált és ki-
tüntetett társadal-
mi szerepben levő 
munkaerő 

a tanár az orvos 

Embert formáló 
kulcsfolyamat 

tanulatlanból tanult 
ember 

betegből egészsé-
ges ember 

Kontakt tanóra orvos-beteg talál-
kozás 

Viszonylag szepa-
rált és autonóm 
világ 

az iskola falain 
belül 

a kórház falain 
belül 

Nagyhatalmú és 
tekintélyt paran-
csoló vezető 

iskolaigazgató, 
rektor 

kórházigazgató 
főorvos 

Hierarchikus tago-
zódás homogén 
tulajdonságok 
szerint 

tantárgyi csopor-
tok, tanszékek osztályok 

Normatív finanszí-
rozás dominanci-
ája 

per diák stb. per kórházi ágy 
stb. 

11..  ttáábblláázzaatt::  HHaassoonnllóóssáággookk  eeggyy  ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyy  ééss  eeggyy  
kkóórrhháázz  mműűkkööddéésséébbeenn  ééss  kköörrnnyyeezzeettéébbeenn  

Forrás: saját táblázat 

A hasonlóságok miatt remélhető, hogy a Jósa András 
Oktatókórházban megfigyelhető egyes jó gyakorlatok 
áttekintése segítheti az oktatási szektor folyamatainak 
javítását és az ágazat megújulását. A cikk azokat a gya-
korlatokat tekinti át, amelyeknek intézményi szinten köze 
lehet az innovációhoz és a kórházi innovatív miliő kiala-
kulásához: 
 az innováció fogalmát a lehető legszélesebb 

értelemben használom, melynek frappáns összeg-
zése, hogy „az innováció értéket teremtő friss gon-
dolkodás” (lásd: The Economist (2007)); 

 az intézményi szintű vizsgálat azt jelenti, hogy a 
kórház egészének működését és működtetését te-
kintem a vizsgálat tárgyának; 

 elsősorban az innovációval kapcsolatba hozható 
menedzsment-tényezőkre koncentrálok; és 

 azon belül is kiemelten kezelem a humán tényező-
ket. 

A kutatás során a kórház Nemzeti Minőség Díj pályázata 
(lásd: Csikai 2007) nagy segítséget jelentett, hiszen a 
dokumentum az irányítás, a stratégia, az emberi erőfor-
rások, a partnerkapcsolatok, a kórházi folyamatok és az 
eredmények témakörében nyertes páyaműhöz méltó 
színvonalú összegzést ad, ha ez nem áll rendelkezésre, 
sokkal kevesebb információt lehetett volna összegyűjteni 
a rendelkezésre álló idő alatt. Az egyéb elérhető doku-
mentumok elemzése mellett a kórházban részletes 
mélyinterjúkat készítettem. Az összesen csaknem nyolc-
órányi mélyinterjú mindegyike egyedi és félig strukturált 
volt, azaz néhány előzetesen összeírt (de interjúala-
nyonként különböző) kérdés mentén kezdtük a beszél-
getést. Sor került továbbá egy egyórás, fókuszcsoport-
jellegű beszélgetésre négy kórházi orvossal. A kvalitatív 
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információgyűjtés lehetővé tette bizonyos jelenségek 
mélyebb megértését, remélve, hogy így szemléleteseb-
ben megragadható a kórházi innovációs folyamatok lé-
nyege: a kreatív és új tudásra vágyó ember, a versengő 
és együttműködő csapat, valamint a mindehhez víziót és 
irányítást adó menedzsment. 
A tanulmány hangsúlyozottan a sikerekre és a sikerté-
nyezőkre koncentrál, a problémáknak, és a szűk ke-
resztmetszeteknek a feltárása meghaladná e cikk kere-
teit. 
A továbbiakban a második fejezet a kórházat, és a kór-
háznak azokat az alapvető jellemzőit ismerteti, amelyek 
lényegesek a jó gyakorlatok megfelelő értékeléséhez, 
majd az oktatókórház stratégiájának innovációs fókuszú 
elemzése következik. A negyedik fejezetben a kórház 
azonosított innovációs kulcsfolyamatait és ezek mened-
zselését ismertetem. Az ötödik fejezet bemutat néhány 
megvalósult újítást, és összegzi az azokat elősegítő té-
nyezőket. Összefoglalásként a tapasztalatokat az okta-
tás világára igyekszem átültetni, elsősorban az innováció 
menedzsment szemszögéből. 
2. A kórház alapvető jellemzői 
Az 1899-ben Erzsébet Közkórházként alapított, ma Jósa 
András Oktatókórház az ország egyik legnagyobb kór-
háza, megyei kórházként is és oktatókórházként is a ré-
gió monopol helyzetű állami betegellátó központja. Fon-
tos történelmi előzmény, hogy 1895-ben Nagykálló he-
lyett Nyíregyháza lett a megye székhelye, emiatt is került 
sor az egészségügyi ellátás fejlesztésére Nyíregyházán 
(Csikai (2007) 2.o).  
A nyíregyházi intézmény először belgyógyászati és se-
bészeti ellátást nyújtott. Az 50-es és 60-as években re-
neszánszát éli a kórház, amely közben számos további 

osztállyal bővült. További megyei intézmények összevo-
nását követően a kórház 1969-ben veszi fel Jósa András 
nevét. A rendszerváltásig a fejlődés töretlen, majd a 
gazdasági-társadalmi átalakulás nehézségei a kórházat 
is racionalizálásra kényszerítették (lásd részletesen 
Csikai (2007) 2.o). Ennek újabb hulláma már a közel-
múlt: a 2009 nyarán végrehajtott létszámleépítést köve-
tően a kórháznak jelenleg mintegy 2600 alkalmazottja 
van (lásd: 140 dolgozót bocsát el… (2009)). A létszám-
leépítés is jelzi, hogy mindaz, ami a kórházban működik, 
hosszabb ideje kiszámíthatatlan pénzügyi feltételrend-
szer és gyakran változó szabályozási feltételek mellett 
valósul meg, azaz olyan környezetben, amely az innová-
cióknak egyáltalán nem kedvez. Mint majd látni fogjuk, a 
minőségirányításnak ilyen körülmények között is van ér-
telme, mivel kisléptékű, ám hosszabb időn keresztül már 
jelentősnek mutatkozó javulást eredményez a kórház 
folyamataiban. 
A Jósa András Oktatókórház küldetése a következő: „A 
lakosság egészségügyi állapotának megőrzése, az 
egészségkárosodás megelőzése, a gyógyítás, gondo-
zás, rehabilitáció magas szinten végzése. Mindezt igé-
nyes szakmai munkával, kellő megértéssel, empátiával, 
a jó gyakorlat átvételével és továbbadásával végezzük”. 
Jövőképe: „A Jósa András Oktatókórház az ország 
egészségügyi ellátásának meghatározó szereplője le-
gyen, ahol hivatásukat szerető, elégedett munkatársak a 
Szervezeti Kiválóság eszközeivel segítik a betegek (ve-
vők) és valamennyi érdekelt fél valódi és látens igényei-
nek kielégítését, elégedettségük fokozását.” (Csikai 
(2007) 3.o.) 
Érdemes kiemelni, hogy a küldetés/vízió szolgáltatás- 
minőség- és elégedettség-központú, megjelenik benne a 
tanulás, a beteget „vevőnek” (partnernek) nevezi és utal 
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Megjegyzés
A kórházban az aktív fekvőbeteg ellátás 38, a krónikus ellátás 15 osztályon illetve részlegen, csaknem 1900 betegágyon történik. A járó beteg ellátást és gondozást 267 szakrendelés biztosítja. (Csikai (2007) 2.o.). A kórház 2008-ban több mint 2 millió járó beteget látott el, költségvetése megközelítette a 17 milliárd forintot. <https://portal.kezelnet.hu/ portal/page/portal/hefop/eszak-alf/Ealf_Int/NyregyhSzabSzatBMegyOnkJosAndKorh> 2009.10.08-i letöltés.
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az érdekeltekhez fűződő viszonyra. Ennél is fontosabb 
talán, hogy a kórházban folyó tevékenységek mindegyike 
visszavezethető a küldetésre/vízióra, azaz a ví-
zió/küldetés valóban élő és a teljes szervezetet áthatja. 
Erről önálló, az üzleti életből adaptált és egyedileg fej-
lesztett menedzsment-rendszer gondoskodik, mint ké-
sőbb látni fogjuk. 
A kórház alapvetően funkcionális felépítésű. A fő funkci-
onális területek a következők: orvoslás, ápolás, gazda-
sági ügyek, minőségügy (Csikai (2007) 4.o). A minőség-
ügyet tehát a fő funkcionális területek között találjuk, de 
ez nem szeparált funkciót jelent, hanem az egész kórház 
minőség-központú működéséért felel. Ugyanígy, a Dr. 
Orosz Mártával készített interjú során kicsit jobban meg-
ismert Higiénés Osztály az egész kórház infekciókont-
rolljáért felel. Feltehetőleg azonosítható néhány további 
olyan terület is, amelyek bizonyos szempontból nem 
szokásos, magas szintű tudásvezérelt tevékenységek és 
a kórházi több funkciójának működését is befolyásolják, 
mintegy mátrix-szerűvé téve a tényleges tevékenység-
szervezést. 
Lényeges elemnek tűnik továbbá, hogy az orvoslás-
ban/gyógyításban megjelenő újításokat (innovációkat) 
általában másik rendszerben – pl. egyetemi klinikákon – 
hozzák létre, a Jósa András Oktatókórházban jellemzően 
csak alkalmazzák a máshol létrejött ismereteket. Innová-
ció-menedzsment terminusokkal: a kórház egy szolgál-
tató intézmény, alaptechnológiáinak (a gyógyítási mód-
szereknek) a megújítása nem alapfeladata, az újítás 
leginkább a gyógyítási szolgáltatás menedzselésében és 
szervezésében jelenik meg. 
 

Az orvosokkal való beszélgetés tovább finomítja a fenti 
állításokat és újfent felhívja a figyelmet az innováció út-
függő jellegére, hogy ti. a múltbeli folyamatok és esemé-
nyek sokszor meghatározóak az innovációk létrejöttekor. 
Dr. Hock Csaba szakterületén jellemzően személyekhez 
kötődnek a komolyabb, jelentős gyógyítási innovációk, 
és bár az intézmények fontosak, ezek nem mindig klini-
kák. Például Hangodi professzornak az Uzsoki Kórház 
iskolateremtő orvosának térd-bokaizület mozaikplaszti-
kája világviszonylatban is jelentős eredménynek számít, 
a terápiát Hangodi-módszerként emlegetik. De említhető 
Berkes professzor (Sportkórház) méltán híres kereszt-
szalag-plasztikája is. Dr. Szűcs Attila szakterületén for-
dított folyamat is előfordul, hiszen az aneszteziológia a 
megyei kórházakból került a klinikákra és lett elismert 
tudományterület (a nagy alapítónak Maklári főorvos, és 
Dr. Széna Kálmán tekinthetők). A folyamat ma már nem 
ilyen irányú, hiszen a graduális és posztgraduális 
aneszteziológus képzésben a tanszékek szerepe igen 
nagy. (Összegzés a csoport-beszélgetés alapján). 
Összességében a Jósa András Oktatókórházban zajló 
folyamatok megértéséhez a következőket mindenképpen 
érdemes figyelembe venni: 
 a kórház régi, patinás intézmény, Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megye legnagyobb foglalkoztatója, 
monopolhelyzetű intézmény; 

 küldetése korszerű, szervezeti felépítése funkcioná-
lis (mátrix-szerű elemekkel); 

 a betegellátási folyamat egy kulcselemének –a gyó-
gyítás módszereinek– a fontos innovációi rendsze-
rint máshol keletkeznek; 
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 a pénzhiány és a szabályozás változásának 

gyakorisága jelentős negatív hatást gyakorol a kór-
ház mindennapjaira. 

Kisebb léptékben nagyon sok oktatási intézménynek 
vannak hasonló jellemzői, azaz lehet egyfajta regioná-
lis/területi „monopolpozíciója” és funkcionális felépítése. 
Az oktatási szektor forráshiánya szintén közismert, mint 
ahogy az is, hogy a módszertani fejlesztések néhány 
kitüntetett intézményben, valamint magáncégeknél zajlik.  
A továbbiakban –a kontextus fenti elemeit adottságnak 
tekintve– a kórházi jó gyakorlat kvantifikálható (mérhető, 
látható) elemeit, valamint a kvalitatív (puha, nem látható) 
tényezőit elemzem, kiemelve az oktatási szektor szá-
mára megfontolásra érdemes összefüggéseket. 
3. Az oktatókórház stratégiájának kapcsolódása az 
innovációhoz és a tudásbázisokhoz 
A Jósa András Oktatókórház rendelkezik írott stratégiá-
val. A stratégiai célok, melyek lényege az évek során 
jellemzően nem változik, csak megfogalmazásuk fino-
modik, összhangban vannak a küldetésben/vízióban 
megfogalmazott jövőképpel. 
A küldetés/vízió és a stratégiai célok viszonylag gyakran 
történő finomítása megfelel a korszerű menedzsment-
irodalom álláspontjának: e szerint a felgyorsult világban 
csak arra van mód, hogy a szervezet nagy céljait módo-
sítsuk, a módosított célokhoz igazodás a szervezet al-
sóbb szintű vezetőinek felelőssége. 
Érdekes lenne megnézni, hogy az oktatási intézmények 
milyen küldetéssel/vízióval rendelkeznek (ha egyáltalán), 
és létezik-e bármilyen gyakorlati leképeződésük az in-
tézményrendszerben. 
 

11..  áábbrraa::  AA  JJóóssaa  AAnnddrrááss  OOkkttaattóókkóórrhháázz  ssttrraattééggiiaaii  ccéélljjaaii 
Aki figyelmesebben megnézi a stratégiai célokat, lát-
hatja, hogy egy kórházra adaptált kiegyensúlyozott mu-
tatószámrendszerrel –Balanced Scorecard (BSC)– van 
dolgunk. A BSC stratégiai menedzsment módszert a 
Kaplan-Norton szerzőpáros dolgozta ki az ezredfordulón, 
és a vonatkozó hazai kurzusokon is rendszerint a haladó 
tananyag része. A BSC a kórház misszióját és stratégi-
áját fordítja át kézzelfogható célokká és mérőeszkö-
zökké. Attól lesz kiegyensúlyozott, hogy: 
 a külső (vevőknek, partnereknek stb.) fontos szem-

pontokat a belső működési folyamatokkal köti 
össze; 

 a rövid és a hosszú távú célokat egyaránt figye-
lembe veszi; 

 a múltbeli eredménymutatókat a jövő értékteremtői-
vel együtt veszi figyelembe;  
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Megjegyzés
A BSC módszer Haiman Péterné (Qualiprod, illetve ma már Qualimed Kft.) közvetítésével került a kórházba.



20 éves a Magyar Minőség Társaság 
 kvantitatív (könnyen mérhető) és kvalitatív 

(nehezebben mérhető) szempontokat egyaránt tar-
talmaz. 

A módszertannak inherens része az innováció, mégpe-
dig a hosszú távú gondolkodás és a jövő értékteremtői-
nek hangsúlyos figyelembevétele miatt (a módszerről 
részletesen a Kaplan-Norton (2006) kötetből tájékozód-
hatunk). 
A méréseken túlmenően a BSC-t érdemes úgynevezett 
stratégiai térképpel is kiegészíteni, amely ok-okozati 
összefüggésben mutatja be, hogy a kórház tanulási és 
innovációs, érdekelt-kezelési, gyógyítási, vevőkezelési 
és gazdasági-menedzselési folyamatai hogyan vezetnek 
el a betegelégedettséghez. Ezt a stratégiai térképet a 
kórház elkészítette (lásd Csikai (2007) 75.o.), és a kap-
csolódó méréseket is végzi és folyamatosan fejleszti. 
A fentiekből szinte logikusan következik, hogy a BSC 
lényegét („amit nem tudsz leírni, azt nem tudod mérni, 
amit nem tudsz mérni, azt nem tudod menedzselni”, lásd 
Kaplan-Norton (2007) 14.o.) a kórház meglehetősen ko-
molyan veszi. A három nagy elégedettségmérési rend-
szer (betegek, háziorvosok, munkatársak) mellett értéke-
lik beszállítóikat és alvállalkozóikat, nemcsak figyelem-
mel kísérik, de az irányítási rendszerbe is illesztik a 
tulajdonosok, finanszírozók, felügyeleti szervek, környe-
zetvédelmi hatóság döntéseit, valamint a lakossági vé-
leményeket (lásd részletesen Csikai (2007) 13.o.). A 
BSC szemlélet a hazai vállalatokra sem jellemző általá-
nosan, az oktatási intézmények döntő többségétől pedig 
vélhetően meglehetősen távol áll. 
A kórházban a magyar egészségügy általános helyzete 
miatt már jó ideje integrációs szemléletű stratégia folyik, 
azaz a turbulens és kedvezőtlen külső környezet miatt 

elsősorban belső hatékonyság- és folyamatjavító intéz-
kedések folynak, amihez a későbbiekben részletezett, és 
2006-ban teljessé vált Integrált Minőségirányítási Rend-
szer nagyon jó eszközt jelent. 
A stratégia felülvizsgálata évente, márciusban történik. 
Ekkor a kórházi menedzsment –a főigazgató, a gazda-
sági igazgató, az ápolási igazgató, az orvos-igazgató és 
a minőségügyi igazgató– értekezleten tanulmányozza a 
különböző szervezeti egységek vezetői által készített 
beszámolókat. E beszámolók összefoglalják az elmúlt év 
eredményeit és az értekezleten meg kell fogalmazni a 
következő év terveit: a hangsúly a javuláson és az újítá-
sokon van. A menedzsment a stabil finanszírozást szem 
előtt tartva prioritásokat határoz meg, hogy mit lát meg-
oldhatónak, majd visszacsatolás következik: nagy szak-
macsoport-vezetői értekezleten a menedzsment tájé-
koztatja a szakmacsoportok (pl. belgyógyászat, sebé-
szet, diagnosztika) vezetőit, akiknek a végrehajtás a 
feladata. Év közben a stratégia megvalósulását kontroll-
ing rendszer méri. 
A topmenedzsment hetente –és szükség szerint– ül 
össze munkaértekezletre, a szakmacsoportok kéthetente 
tartanak értekezletet, a középvezetői értekezletek ne-
gyedéves/féléves gyakoriságúak (összegzés a Csikai 
Sándornéval készített interjú alapján). 
Az új tudás megszerzésére vonatkozó igény erős és úgy 
tűnik, humán oldalról stratégiai szinten is karbantartott. 
Ez azért lényeges, mert ha jól meggondoljuk, lehetséges 
a BSC és a minőségirányítás oly módon történő imple-
mentálása, hogy formálisan ugyan léteznek e technikák 
egy adott szervezetnél, de valójában a napi vezetői-dol-
gozói magatartást nem hatják át, arra csak kicsi, vagy 
elhanyagolható hatással vannak. A Jósa András Oktató-
kórház –a helyszíni tapasztalatok alapján– szerencsére 
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Megjegyzés
Ugyanez az absztrakció egy üzleti szervezetnél a következőképpen fest: a fő cél a cégérték hosszú távú növelése, amihez a tanulás és fejlődés, a belső működési folyamatok, a vevőkkel kapcsolatos folyamatok, és a pénzügyi teljesítmény vezetnek el. Lásd: Kaplan-Norton (2007).

Megjegyzés
Az integrációs stratégiával szemben az adaptációs szemléletű stratégia lényege, hogy a stratégia nem a belső szervezetre, hanem a külső környezet elemeire koncentrál. Természetesen egy jó szervezetnél a stratégia egyszerre adaptív és integratív, de a külső környezet kedvező alakulása esetén a hangsúly az adaptáción van. A témáról lásd bővebben: Barakonyi (1999).

Megjegyzés
A kórház külső gazdasági felülvizsgálatára 4-5 évenként kerül sor, a legutolsót az ILEX Kft. végezte. Ekkor teljes intézeti-gazdasági átvilágítás folyik, a problémás osztályokon külön vizsgálatokat is végeznek. Erőteljesen támaszkodnak a kontrollingra, vezetői összefoglaló és javaslatok készülnek a kontrolling számára.
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nem ilyen. A tudásszerzés és -felhalmozás változatos 
formákban zajlik, néhány példa ezekre (összegzés a 
Csikai Sándornéval készített interjú és a csoportos be-
szélgetés alapján): 

1. Belső (szervezeten belüli) tudás-szerzés és felhal-
mozás: A kórházban állandóan kérdőíveznek (dol-
gozói és betegelégedettség, de monitorozzák a 
kapcsolódó háziorvosokat, beszállítókat, hallgatókat 
is), ezek között is a 8 TQM csoport különösen aktív. 
Továbbá a szakmaterületek közötti tudásátadás ja-
vítja a betegellátást. 

2. Cégek: A B. Braun Avitum Hungary Zrt. munkatár-
sai a cég által telepített művese-állomáshoz kap-
csolódóan segítenek a működés eredményességét 
mérő indikátorok kialakításában, de a cég finanszí-
rozott spanyolországi minőségbiztosítási (EFQM) 
továbbképzést is. Esetenként cégeknek köszönhető 
a terápia során a szakterületek összekapcsolódása. 
Pl. volt rá eset, hogy a gyógyszercégeknek köszön-
hetően reumatológus tartott bőrgyógyászoknak elő-
adást, mert vannak betegségek, ahol egyszerre van 
reumatológiai és bőrgyógyászati indikáció, és a 
cégnek van kapcsolódó terápiája. De lényeges a 
kórház (cégek által szponzorált) farmakológiai köz-
pontjának a szerepe is, hiszen a tesztelés és kép-
zés egyszerűbbé vált, miközben a szakemberek 
rengeteget tanultak (pl. elsajátították a gyógyszer-
iparban kiemelt jelentőségű GCP (Good Clinical 
Practice) szabványokat). A klinikai magánszolgál-
tatók – tőkeerejüknek köszönhetően – sokszor 
olyan rendszereket tudnak kiépíteni, amelyek pl. a 
leletet gyorsan elérhetővé teszik, így gyorsítva a tu-
dásáramlást. A nem klinikai szolgáltatók is lehetnek 
hatással, mondja Dr. Barta Attila: pl. az étkeztető 

cég ismeretei hatással vannak a diétás nővérek 
munkájára. 

3. Minőségirányítási szakemberek: viszonylag jól defi-
niálhatónak tűnik egy hazai minőségbiztosítási 
szakértői kör (például Haiman Péterné, Sugár 
Karolina, Rózsa András, Sződi Sándor, és persze 
Csikai Sándorné), akik nagy hatással voltak/vannak 
egymásra és a minőségi szemlélet iránt fogadó-
kész közegekre (a Jósa András Oktatókórházra 
biztosan); 

4. Felsőoktatás: a kórház a Debreceni Egyetem Or-
vos- és Egészségtudományi Centrumának gyakor-
lóterepe (de bármely egyetemről jöhetnek hallgatók, 
pl. Szegedről jellemzően nyáron jönnek), a nyíregy-
házi egészségügyi főiskolai karról is érkeznek hall-
gatók – ez fontos tudáscserét is jelent, és sok JAOK 
kolléga oktat is; 

5. Benchmarking: Az ILEX Kft-vel történő együttműkö-
dés alapján több kórház megadja a cégnek az 
adatait, majd az adatokat anonim módon hasonlítják 
össze (ebből is látszik, hogy a vizsgálat elsősorban 
a javulásról/kooperációról, és nem elsősorban a 
versenyről szól). Említhető a lengyel, magyar, né-
met és svéd kooperációban, magyar részről a 
SOTÉ-n koordinált WHO projekt, amelynek kereté-
ben hasonló (pl. betegellátásra, betegbiztonságra 
vonatkozó) indikátorokat hasonlítanak össze. 

6. Országos Reumatológiai Intézet: az intézetnek kö-
szönhetően szakorvosokkal tudnak rendszeresen 
konzultálni egy új betegségmódosító terápiáról, 
aminek köszönhetően egyértelműen javulnak a be-
tegségmutatók. 
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A fentieken túlmenően is vannak további példák a külső 
szervezetekkel való kooperációra, de a külfölddel való 
személyes kapcsolat nem elég intenzív – ennek elsősor-
ban anyagi okai vannak. Létezik Romániával és Ukrajná-
val is határon átnyúló együttműködés (technológiákat 
adnak át), de úgy tűnik, a külföldi kapcsolatok egyénhez 
kötődnek, anyagi okok miatt a szponzorok jóindulatától 
függenek és ad-hoc jellegűek. 
Az orvosokkal való beszélgetés tapasztalatai alapján a 
kórházon belül – bizonyos esetekben – markáns tudás-
átadás és hasznosítás zajlik a különböző szakterületek 
orvosai között, aminek vannak eredményei, pl. gyorsul a 
gyógyítás folyamata. Továbbá a kórház rendszeresen 
szervez a háziorvosoknak képzéseket, főleg a belgyó-
gyászat illetve a traumatológia területén (interjú Dr. 
Szűcs Attilával). 
Nagyon kevés kórházban dolgozik úgy együtt a 
nozokomiális infektológus és az epidemiológus, mint a 
Jósa András Oktatókórházban. Dr. Orosz Márta 2 évvel 
ezelőtt csábította az infektológus Dr. Farkas Anikót a 
JAOK-ba. „Erre azért volt szükség, mert elérkeztem a 
munkám határára, azok az ismeretek, amelyekkel fej-
lődni lehetett volna, meghaladták a kompetenciámat. Az 
antibiotikumos kezelés és a kórokozók újfajta terjedése 
annyira speciális terület, hogy nem értek hozzá.” mondja. 
A két szakma –infektológia és epidemológia– egyébként 
sok helyen rivalizál, ezért is érdemel külön kiemelést a 
JAOK esete. 
Az esettanulmány céljai miatt a tanításban/képzésben 
való részvételnek a gyógyításra ható folyamataival kap-
csolatos tapasztalatait külön is kiemelem: 

• Dr. Szondy Györgyi szerint attól, hogy valaki tanít, 
egyben tanul is, hiszen az alapokat mindig át kell 

nézni. „A főiskolai oktatásban a diák elgondolkod-
tató kérdéseket tud feltenni. Ahhoz, hogy mentő-
tiszteket tudjak tanítani, évről évre át kell néznem a 
protokollokat. Mindez karbantartja a tudásomat.” 

• Dr. Szűcs Attila személyesen is sokat tanul ezekből 
az interakciókból, de igen széles a paletta. „A szak-
dolgozatokból is lehet tanulni, mert rákényszerülök, 
hogy utánanézzek olyan témáknak, amelyek eseté-
ben kevésbé karbantartottak az ismereteim. Akik 
hozzám jönnek szakdolgozónak, láttak valamint a 
világból és elgondolkodtatnak. Ezek összességében 
apró dolgok, árnyalatok… Nagy innováció nem lesz 
belőlük, de sok hasznos új apró ismeret igen.” 

• Dr. Barta Attila megkülönbözteti az oktatási szinte-
ket. „A masszőrök és fizioterápiás asszisztensek 
képzése esetében igen ritka, hogy speciális új tu-
dást kapok. A szakorvos-jelöltek oktatása több im-
pulzust jelent, például egy szakvizsgázónak kö-
szönhetően a tudásom jelentősen frissült és más-
hogy szemlélem a Sudek-szindrómás eseteket.” 

• Dr. Hock Csaba esetében a főiskolai oktatás inkább 
a betegek felé információáramlást segíti, mivel a 
hallgatók reakcióira támaszkodva jobban tud ma-
gyarázni a betegeknek. „A szakorvos-képzésben 
Magyarországon négy klinikára illik elmenni, ezek: a 
Semmelweis, a Debreceni, a Szegedi, és a Pécsi 
Egyetemek ortopédiai tanszékei. Én is és mostani 
kollégáim is hoztak e klinikákról hasznos ismerete-
ket.” 

Összességében elmondható, hogy a kórházban korsze-
rűnek tekinthető stratégiai menedzsment módszereket 
alkalmaznak, melyek számos esetben segítik a munka-
társak tudásfelhalmozását és –alkalmazását. 
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4. Kulcsfolyamatok 
A kórház 1995-ben kezdte el a folyamatai teljes körű át-
tekintését és 1996-ban külső tanácsadó céggel kezdték 
el a minőségbiztosítási rendszer kiépítését. A főbb lépé-
sek a következők voltak (Csikai (2007) 37.o): 

1. tényfeltárás: valamennyi osztály és egység műkö-
dési folyamatainak feltérképezése; 

2. rendszerezés: valamennyi kórházi folyamat rend-
szerbe foglalása; 

3. szabályozás kidolgozása: egységes bizonylati rend-
szer bevezetése. 

 
22..  áábbrraa::  AA  JJóóssaa  AAnnddrrááss  OOkkttaattóókkóórrhháázz  ffoollyyaammaattttéérrkkééppee  

A második lépcsővel egy időben került sor a folyamatfe-
lelősök (folyamatgazdák) kinevezésére (akik a rájuk bí-
zott folyamatokat a szakma szabályainak és standardjai-
nak figyelembe vételével kialakítják és team-munkában 
menedzselik), de előtte workshop keretében megfelelési 
szempontokat dolgoztak ki: a legtöbb pontot és pozitív 

jellemzést kapott munkatárs lehetett folyamatgazda 
(Csikai (2007) 37.o.). A rendszer tehát modulokból áll, és 
a működtetésben lényeges szerepe van a –kórházi mű-
ködésben szükségszerűen szigorú– standardokhoz iga-
zított, de valamennyire mégiscsak autonóm középszintű 
menedzsmentnek. 
Ma az lehet folyamatgazda, aki teljesítményértékelés 
alapján a Vezetői Utánpótlási Adatbankba kerül. A 
9001:2000-es szabvány előírta a munkatársak értékelé-
sét, de „Csak a felsővezetők támogatták. Az egészség-
ügyi törvényben erről mindössze egy félmondat szere-
pelt. Az értékelést 2800 emberrel nehéz volt elfogadtatni, 
végül 2007-ben jutott dűlőre a vita, külön munkacsoport 
alkotta meg a szabályozókat, a formanyomtatványokat 
stb.” Az első értékelésre 2008-ban került sor. 2009 nya-
rán, amikor 140 főt el kellett bocsátani, felhasználták 
ezeket a részletes értékeléseket. Ennek is volt köszön-
hető, hogy nagyobb konfliktusok nélkül tudták végrehaj-
tani a kényszerű elbocsátást (interjú Csikai 
Sándornéval). 
A szervezet fejlődési igényeihez igazodva a vezetői ki-
választás és a vertikális mobilitás a ranglétrán nem a 
véletlen műve: a vezetők figyelemmel követik a munká-
kat, összeírják a jövendő vezetőkkel kapcsolatos megfi-
gyeléseiket, gyakran interjúznak velük és ezeknek a jó-
részt dokumentált megfigyeléseknek az eredményeként 
történik meg pl. a szakmacsoport-vezetők kiválasztása. 
A kórháznak jelenleg 33 azonosított folyamata van: ez 
négy éve ugyan változatlan, viszont előtte minden évben 
volt folyamat-módosítás és folyamat-összevonás, még-
hozzá a menedzsment-irodalomból ugyancsak jól ismert 
PDCA (Plan, Do, Check, Act) ciklus szerint évente vég-
rehajtott belső audit eredményei alapján. Azaz ismét 
olyan menedzsment-módszer használata érhető tetten, 
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ami –a stratégiai térképhez hasonlóan– folyamatszem-
léletet, ok-okozati összefüggések értését, valamint ezek 
vezetői szinten történő komolyan vételét feltételezi, rá-
adásul ebben az esetben annak értéséről és támogatá-
sáról is szó van, hogy egy ciklus működtetése a nagy 
kórházi célok teljesítésének folyamatos javulását ered-
ményezi. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a Jósa 
András Oktatókórház elsődleges közszféra-innovációja 
egyfajta felsővezetői inkrementalizmus: felülről irányítva, 
a folyamatok apró javításával, a szervezeti tanulás opti-
mális szinten tartásával igyekeznek segíteni a közös cél 
megvalósulását, és így a kórház hosszabb távon hozza 
létre a jelentős új értéket, javítva a hatékonyságot. 
5. Egyes kiemelt innovatív megoldások és a 
megvalósulásukat elősegítő tényezők 
A felsővezetői inkrementalizmus legnagyobb látható 
eredménye, hogy Integrált Irányítási Rendszer (IIR) jött 
létre, amely magában foglalja 

- a Minőségirányítási Rendszer (MIR, tanúsítás éve: 
1998), 

- a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR, 
2001), 

- a Kórházi Ellátási Standardok (KES, 2003, 2007-től 
MEES: Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok), 

- a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonságirányí-
tási Rendszer (MEBIR, 2004) szakmai standardjait 
(Csikai (2007) 7.o.). 

A JAOK IIR voltaképpen egy szervezési innováció, 
melynek köszönhetően úgy tűnik, hogy minden, a kór-
házhoz kötődő folyamat az IIR-en keresztül visszacsa-
tolható a stratégiába. Nagyon fontos a nem látható 

eredmény is: a rendszer valóban, és nemcsak névleg 
működik. 
Szemléletes példa, hogy a kórház minőségügyi vetélke-
dőt rendez minden évben. „Egy nap együtt van a csa-
pat.” mondja Csikai Sándorné. A résztvevők kapnak egy 
szabadnapot: az esemény 52 főt mozgat meg azért, 
hogy tudásszintjüket felmérjék, de a többiek is beugra-
nak drukkolni. 
A vetélkedőt idén már az intraneten és kör e-mailben, 
korábban a kórház újságjában, a „Kór-Házunk”-ban hir-
dették meg. A versenyen osztályonként 4 fős csapatok 
vesznek részt, szigorúan nem fehér ruhában. A csapa-
tokban 1 orvos és 3 egyéb munkatárs versenyez. 2008-
ban és 2009-ben is 13-13 csapat vett részt a vetélkedőn, 
melyen először délelőtt 10 órakor egy 40 kérdéses totót 
kell kitölteni, majd kb. 1 óra alatt a zsűritagok kijavítják. 
Közben megebédelnek, majd délután gyakorlati kérdés 
következik: a csapat kihúz egy szakmai protokollt és 
szóban egyvalaki elmondja mindazt, amit a protokollról 
tud. A szóbeli értékelésénél a szakmai tudást, az előadói 
készséget, a stílust, és a szókincset veszik figyelembe. 
„A rendezvényen az orvosi igazgató és a minőségügyi 
igazgató számára ekkor bővülnek és megerősödnek 
azok az emberi kvalitások, amelyek fontosak a későbbi 
vezetői „utánpótlás” szempontjából.” mondja Csikai 
Sándorné. 
Egy másik példa, amely szintén nyomon követhető az 
IIR-nek köszönhetően, az egyedi fejlesztésű informatikai 
rendszer kiépítése a háziorvosok és a kórház között. 
Először 2008 márciusában felmérték az igényeket, majd 
a kórház finanszírozásában a rendszert kiépítették. En-
nek segítségével a háziorvos a betegeknek „online” kér-
het laboratóriumi vizsgálatot, tekintheti meg az eredmé-
nyeket, és illesztheti be háziorvosi betegdokumentációs 
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rendszerébe, valamint letöltheti a Jósa András 
Oktatókórházban keletkezett zárójelentéseket, ambuláns 
dokumentációkat, egyéb diagnosztikai leleteket (forrás: a 
kórház Informatikai és Dokumentációs Osztályának 
2008. július 7-i levele a háziorvosokhoz.) 
Bizonyára számos hasonló eset is fellelhető, minden-
esetre az interneten elérhető –egyébként meglehetősen 
csekély számú– a Jósa András Oktatókórházzal kap-
csolatos hír/információ elsősorban egyszerűbb, techno-
lógia-transzferre visszavezethető innovációról ad szá-
mot. Ilyen néhány évvel korábbi példa a kardiovaszku-
láris centrum (lásd: Több irányba mozdulunk), a Philips 
diktálási rendszer, a T-Systems és a CISCO közös 
Medworks szolgáltatása (ezt egyébként más kórház is 
bevezette, lásd: Modern kórházi infrastruktúra), vagy a 
Dalkia cég telepített helyi erőműve (lásd Dalkia éves 
jelentés 2007). 
A horizontális szakma-területek és szervezeti funkciók 
egyértelműen hatnak a gyógyítással kapcsolatos isme-
retekre és az új tudás létrejöttére. Az infekciókontrollnak 
köszönhetően az orvosok sokkal nagyobb esetanyaggal 
tudnak dolgozni és a tapasztalatok hasznosulnak pl. a 
műtéti prevencióban vagy antibiotikumos kezeléseknél 
(csoportos beszélgetés, Dr. Hock Csaba gondolatai).  
„A minőségügy és a gyógyszervizsgálat is jó iskola volt, 
változtatott a szemléletemen” mondja Dr. Barta Attila, 
amihez Dr. Szondy Györgyi is csatlakozik. „A minőség-
ügy átszövi a mindennapokat, de a kórház egészébe 
nem épült még be a minőségügyi szemlélet, attól füg-
getlenül, hogy a kialakított struktúra jó. Akkor lesz még 
eredményesebb, ha a minőségi szemlélet mindenkinek a 
fejében lesz.” szögezi le Dr. Szűcs Attila. 

A kórház alapvetőnek tekinthető innovációs modelljének 
–a felsővezetői inkrementalizmus által generált sziszte-
matikus információgyűjtésnek, tudásfelhalmozásnak és 
tudásgyorsításnak a stratégiai célok érdekében– trükkje 
valójában az, hogy nincs igazán leírható és átadható 
know-howban megtestesülő trükk: igazolhatónak látszik, 
hogy a JAOK esetében az embereken és az emberi kap-
csolatokon –a tacit tudástranszferen– múlik minden. Ér-
dekesség és a miliőt jól jellemzi pl., hogy Szentesi Lajos, 
a kórház könyvtárosa, saját érdeklődésétől vezérelve 
elemezte a megyei kórházak honlapjait (a részleteket 
lásd: Szentesi (2005)). Részletesebb vizsgálatokkal va-
lószínűleg több hasonló példa is feltárható. 
„A menedzsmentnek fogadó késznek kell lennie minden 
újra. Ez a fogadókészség csak akkor jön létre, ha minden 
szereplő hagyja magát, vagy akarja. Ez nálunk összejött. 
Elhivatott emberek kellenek és Csikai Katalin a legfőbb 
motor.” Interjú Dr. Vancsó Ágnessel 
Az innovációs kutatások emberi tényezőinek további 
vizsgálatához egy fontos rész-hipotézisnek tűnik, hogy a 
mélyinterjúk alanyainak – akik a kórházi jó működésben 
bizonyosan jelentős szerepet játszottak/játszanak – 
személyes életében nagyobbnak mondható kontrasztok 
vannak, azaz életpályájuk során jelentős mobilitás való-
sult meg, ezen kívül jelentős segítséget kaptak „pedagó-
giai érzékkel megáldott”, újításra nyitott emberektől. 
Dr. Vancsó Ágnes kórházigazgató hevesi születésű, be-
vallása szerint sokáig tartott, mire megszokta a Nyíregy-
házán a helyét. Csikai Sándorné minőségirányítási osz-
tályvezető tanuló nővérből járt végig minden szintet. Ké-
sőbb ápolási igazgatóként autodidakta módon járt 
mindennek utána Dr. Orosz Márta bizonyítani akart: egy 
korábbi felettese nemtetszését fejezte ki, amikor gyer-
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meket vállalt. Úgy gondolta, hogy képes tudományos 
karrierre nagycsaládos anyaként is. 
Az empátia és a tacit jellegű tudáselemek hangsúlyozása 
mellett is az inkrementális innovációk honosítása nem 
könnyű. Erre példa az a fáradságos folyamat, ahogy az 
infekciókontrol kivívta azt a helyet magának a kórházon 
belül, ami a nemzetközi standardok szerint már régeb-
ben is megillette volna. Az osztály munkatársainak 
ugyanis több szempontból kihívást jelent, hogy minden 
kórházi osztállyal munkakapcsolatban vannak. „Ez ön-
magában jó kommunikációra kötelez, és meg kell lennie 
a szakmai alapoknak is: a kórház különböző diplomás 
szaktekintélyeivel való szakmai beszélgetések esetében 
munkatársaimnak (a nővéreknek) fel kell nőniük a fel-
adathoz.” mondja Dr. Orosz Márta. A kommunikációban 
az empátiás készség a meghatározó, a szakmai alapok 
meglétét pedig részben garantálja, hogy az osztályve-
zető orvos olyan munkatársat szeret felvenni, aki „az ágy 
mellől jött”, vagyis – innováció-menedzsment terminussal 
élve – megvan a tacit tudása is a betegekkel való bá-
násmódot illetően. 
Az infekciókontrol esetében nemzetközi, hazai és saját, 
kórházon belüli összehasonlító adatok (benchmarkok) 
segítik a folyamatos javulást. Ha például műtét után va-
laki hazamegy, majd ellenőrzésre visszajön és szövőd-
ményt találnak nála, a szövődménynek okai sokfélék le-
hetnek: függ a műtét típusától, de egy beteg-specifikus 
rizikóindextől is. „A vonatkozó nemzetközi tanulmányokat 
mindig elektronikusan letöltöm, egy részét Dr. Lehel 
Frigyestől vettem át. A saját mutatóinkat a nemzetközik-
kel vetjük össze, és ha az ember beleássa magát, nem 
tud leállni.” mondja Dr. Orosz Márta. 
Hosszú folyamat volt, mire az amerikai szakirodalomi 
ismeretek bázisán Dr. Orosz Márta meg tudta győzni a 

kollégákat a JAOK infekciókontrol helyesnek vélt irányai-
ról. Az interjútapasztalatok szerint esetenként nagyon 
sokat kell küzdeni azért, hogy a külföldről kis költség 
mellett elérhető, igazoltan működő új ismereteket (a „tu-
dást”) lehessen honosítani a hazai körülmények között. 
„Az orvosok nem mindig nézték jó szemmel az infekció-
kontrollal kapcsolatos elképzeléseimet, hiszen a fertőzés 
minden orvosi szakmának a hálószobatitka, belügynek 
tekintik. Foglalkozzak azzal, hogy legyen hipó, mondták, 
ne mutassam a fertőzési rátákat. Nagyon sok időbe tel-
lett, mire ezt az attitűdöt meg tudtam változtatni. Erőt 
gyűjtöttem, meghívattam magam kávéra. Személyesen 
megbeszéltem mindenkivel az alapokat. Lassan halad-
tam. Volt szakmai sorrend is, a nagyobb rizikójú területe-
ket értelemszerűen előrébb vettem, de elsősorban azo-
kat kerestem, akiket meggyőzhetőnek véltem.” eleveníti 
fel a történteket Dr. Orosz Márta. 
Az orvosokkal való beszélgetés alapján a kórházban be-
vezetésre kerülő orvosi innovációk sikeres alkalmazásá-
ban az explicit és a tacit tudáselemek keverednek, azaz 
folyamatosnak tűnik az ún. tudás-spirál (lásd erről: 
Nonaka-Takeuchi (1995)). Az orvosok a következő ese-
teket említették meg példaszerűen: 

• Tetraplague betegek sebészi ellátása: Külföldi 
tanulmányutat követően egy kéz-sebész kolléga 
kezdte el a terápiát. Megismerkedett egy svéd pro-
fesszorral, aki az első műtéteknél eljött ide és beta-
nította. A műtétnél lényegesek a mozdulatok, me-
lyek elsajátításában a személyes kontaktus elen-
gedhetetlennek bizonyult (Dr. Hock Csaba) 

• Új hatásmechanizmusú gyógyszer bevezetése: A 
kórház egyike volt az első 5 alkalmazó intézmény-
nek, a módszernek 8 éves múltja van a világban. 
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Mindezt annak köszönhetik, hogy a kórház részt 
vett a gyógyszerjelölt készítmény II-III. fázis vizsgá-
lataiban. (Dr. Barta Attila) 

• STD (sexually transmitted diseases – nemi úton ter-
jedő betegségek) szűrővizsgálatai: A kórház a vizs-
gálatban részt vevő 2-3 országos központ egyike 
volt. A munkát az országos STD társaság vezetője 
koordinálta. Ezáltal bekerültek egy szakmai kö-
zegbe, és a vizsgálat következtetéseit is tudták 
hasznosítani. A bőrgyógyászati területen egyébként 
viszonylag ritka az újítás. (Dr. Szondy Györgyi) 

• Kardiovaszkuláris központ és szív-katéterezés: A 
műtéti eljárás bevezetése előre meghatározott fo-
lyamat volt. 3-4 szakembert elküldtek tanulni, hogy 
megszerezzék a szükséges elméleti/gyakorlati tu-
dást, majd ők irányítják a műtéteket és tanítják be 
az újonnan kiképzett kollégákat. Mindez kimagaslik 
a jelentőségében és új kórházi profilt jelent, ráadá-
sul gyógyszerek és további gyógyítási módszerek 
kapcsolódnak a központhoz. A tudás megszerzése 
egyébként nem bonyolult, de a bevezetés személyi-
tárgyi feltételeinek biztosítása nem könnyű. (Dr. 
Szűcs Attila) 

A fentieken túlmenően az informatikai technológiák (IT) 
szerepe is kiemelendő. Az IT használata erősen hat a 
gyógyításra és a lényegesebb hatások között említhetők 
az alábbiak: 

• gyorsaság: amint elkészül a vizsgálat, az eredmé-
nyek azonnal online elérhetők, s ez gyorsítja a gyó-
gyítás folyamatát (csakúgy, mint az említett szak-
maközi kommunikáció); 
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• fejlődik a minőségirányítás: definiált a munkák sor-
rendje, semmit nem lehet kihagyni; 

Így is vannak szakma-specifikus jellemzők, a bőrgyógy-
ászatban például más az informatikai rendszer az érzé-
keny adatok miatt. Ezt törvény is szabályozza. „Szaba-
dabban tudok információt beírni, ami lényeges, mert le-
maradhatnának fontos információk.” mondja Dr. Szondy 
Györgyi. 
Végül mindenképp említendő, hogy a kórház működésé-
ben és tudásfolyamataiban több olyan elem azonosít-
ható, amelyek az oktatási intézményekben hasonlóak. 
Ahogy a tanárok azt gondolják a diákokról, hogy minden 
diák más és más, ugyanezt hangsúlyozzák az orvosok 
is: minden beteg más, minden eset különbözik a koráb-
biaktól. Ugyanakkor a betegektől is van némi tudásátvé-
tel illetve kényszer, a tudásszerzésre: 

• Dr. Szondy Györgyi szerint a krónikus betegségek-
hez kapcsolódóan a beteg által átadott információk 
segítik a tanulást; 

• Dr. Barta Attila szerint az interneten nagyon sok 
mindent elolvas a beteg, és bár vannak érdekes 
esetek, a legtöbbször nem tudják helyesen értel-
mezni az olvasottakat, ráadásul a betegségekkel 
kapcsolatban sok hír kacsának bizonyul; 

• Dr. Szűcs Attila azt emelte ki, hogy a súlyos, életve-
szélyes betegek sokszor jönnek ötletekkel, és a 
megnyugtató terápia érdekében ezeknek utána kell 
nézni, akkor is, ha sokszor orvosi szemmel ezek té-
vesnek bizonyulnak. 

A fentiek kapcsán talán a tudás önmegerősítő folyama-
tait lehet hangsúlyozni. Ennek persze vannak veszélyei 
is, ugyanakkor a kórházi miliő –a feltártak szerint– kellő 
mértékben nyitottá teszi az orvosokat az új ismeretek 
befogadása és adott esetben hasznosítása iránt. 

Magy
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6. Tanulságok az oktatási rendszer számára 
Bár a hazai egészségügyhez hasonlóan az oktatási 
rendszer is évtizedek óta forráshiánnyal és strukturális 
problémákkal küzd, a Jósa András Oktatókórház példája 
alapján érdemes elgondolkodni azon, hogy miképpen 
adaptálhatók a tapasztalatok azokra az oktatási intéz-
ményekre, amelyek –a kórházhoz hasonlóan– maguk 
nem feltétlenül az új oktatási tudás (módszertanok, tan-
könyvek, oktatási eszközök stb.) elsődleges hordozói. 
Elsőként azt az ellentmondást emelném ki, hogy bár egy 
regionális kórház inkább monopolhelyzetben van, mint 
pl. egy fővárosi egyetem (feltehetőleg a felsőoktatás re-
gionális centrumai nagyobb hatótávolságról vonzzák a 
diákokat, mint egy regionális kórház a betegeket), mégis 
még a felsőoktatásban is sokkal kisebb kényszerítő erőt 
tapasztalunk a minőség-szemléletű irányításra, mint az 
egészségügyben. Egy kórház tevékenysége emberi éle-
tekről és betegek gyógyításáról szól, a kórházban dolgo-
zóknak kifejezetten veszélyes, nagy tétre menő helyze-
tekben kell nap, mint nap helytállniuk. Ehhez képest az 
oktatás nem kevésbé fontos társadalmi tevékenység, 
még a napi szintű helytállás is igaz különösen a közok-
tatási szegmensben, ugyanakkor a tétek hosszú távúak: 
ezért szinte természetesnek hat, hogy a minőségirányí-
tás egyes kórházakban jóval előrébb tart, mint az okta-
tási intézményekben. 
Sajnos az ismertetett, az innovatív megoldások létrejöttét 
lehetővé tevő emberi tényezők miatt nem mondható az, 
hogy a kórház példája alapján az oktatási rendszer in-
tézményeiben az integrált minőségirányítás bevezetése 
egyik napról a másikra jó kezdeményezés lehet. Ennek 
kialakulása ugyanis a tapasztaltak szerint bonyolult fo-
lyamatok és emberi kapcsolatok eredőjeként jöhetett 

létre, a mélyinterjúk és a tanulmány keretei között ele-
mezhető dokumentumok legalábbis ezt erősítik. 
Minden, amit a kórház példája alapján mégis javasolni 
lehet, először apró lépésekben próbálandó ki, és ha mű-
ködik, akkor esetleg remélhető, hogy helyi igény terem-
tődik rá, majd magasabb szinten folytatódik az innovatív 
tudásgenerálás, alkalmazás és terjesztés folyamata – 
kicsit hasonlóan egy rásegítéssel beindított tudás-spirál-
hoz (lásd erről részletesen: Nonaka-Takeuchi (1995)). A 
fentiek figyelembe vétele mellett az oktatás számára ja-
vasolható megoldások a következők: 

1. stratégiaalakítás BSC (Balanced Scorecard) 
szemlélettel: mivel a külső környezet az oktatás 
esetében is meglehetősen turbulens, intézményi 
szinten elsősorban integrációs szemléletű (haté-
konyság és folyamat-javító) stratégiákra van szük-
ség; 

2. modularizáció: folyamatok átgondolása, definiálása, 
leírása, hozzájuk felelősök rendelése, majd folya-
matos visszacsatolásban elkezdeni a konvergálást 
egy ideális állapothoz (azaz: folyamat-rendszerhez); 

3. szakmailag autonóm középmenedzsment erősítése: 
közben világos –és lehetőleg a stratégiából leveze-
tett– erőforrás-korlátok érvényesítése, kontrolling 
mellett; 

4. mérés és visszacsatolás: az azonosított, és néhány 
év alatt kikristályosodó folyamatok mérése, és in-
tézmények között anonim benchmarking végzése a 
további javulás érdekében. 

A fentiekhez nagyon hasznos lenne megtalálni azokat a 
szakmailag kiváló, és emberi magatartásukkal példát 
mutató vezetőket, akik e minden bizonnyal bonyolult fo-
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lyamatot –illetve annak hasznos részelemeit– mene-
dzselni képesek. Ugyanakkor az innovatív miliő kialakí-
tása, amiben egyáltalán létrejöhetnek kritikus tömegű 
innovációk, igen hosszú, útfüggő (path-dependent) fo-
lyamat. 
Dr. Orosz Márta mondatai is erősítik az útfüggőséget. 
„Ennek az osztálynak múltja van, nem a Marsról jöttem a 
kollégáim közé. Dr. Lehel Frigyes mikrobiológus 11 évvel 
ezelőtt ment nyugdíjba, de hagyott itt alapokat. Máshogy 
csinálom, de volt miből kiindulni, mert jó csapatot kap-
tam.” 
Az oktatási rendszer számára lényeges megállapításnak 
tűnik továbbá az orvosoknak az a meglátása, hogy a mi-
nőségirányítás nem kell, hogy megölje a kreativitást.  
„Ha szűken értelmeznénk az ellátási protokollokat, az 
akadályozná a kreativitást. De ha az adott osztály készíti 
el a protokollokat, ügyesen, odafigyelve, akkor értelme-
sen rugalmas lesz a szabályozás.” (Dr. Hock Csaba). „A 
minőségügy szerepe nagy a kórházban, és ez általában 
pozitív. A folyamat a lényeges. Ha a szakmaiságot a 
szakmára bízzuk, akkor a minőségügy nem fog ártani.” 
(Dr. Szűcs Attila).  
Végül megemlítendő, hogy a központi szabályozásnak is 
lehet jelentősége a tudás felhalmozásában. Az orvosok-
nak ugyanis 5 év alatt – különböző képzéseken való 
részvétellel – 250 oktatási kreditpontot kell megszerez-
niük (2003/52 sz. ESZCSM rendelet, a továbbképzések 
az interneten is elérhetők www.oftex.hu). A Jósa András 
Oktatókórház orvosai is említették, hogy esetenként ily 
módon tesznek szert olyan tudásra, amelyet később a 
gyógyító munkában hasznosítani tudnak. 
A Jósa András Oktatókórházban a minőségirányítás for-
málisan is kifinomult rendszere csak az egyik jól meg-

fogható jellemzőjét jelenti mindannak, amit innovatív mi-
liőnek nevezhetünk, és ez egy csaknem 3000 főt foglal-
koztató közfinanszírozású intézmény esetében 
Magyarországon egyedülálló. Átlátható, valós, releváns, 
nagy mennyiségű, de jól strukturált információ és vezetői 
képességek: ezek együtt teszik sikeressé a Jósa András 
Oktatókórházat azok közül a tényezők közül, amelyek 
-ha nehezen is– alakíthatók. 
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Bevezetés 
A TQM vezetési filozófia, az ISO 9000 szabványsorozat 
legfontosabb alapelvének tekinti a vevőközpontúságot. 
Ennek megfelelően általánosan elterjedt az a nézet, 
hogy a minőség is azzal jellemezhető, hogy a termékek 
és szolgáltatások saját jellemzői milyen mértékben elégí-
tik ki a minőségi követelményeket, amelyeket pedig a 
vevői igények alapján határoznak meg és minőséggel 
hozzáadott értéket is kap a vevő a pénzéért. A minőség-
irányítási rendszerek legfontosabb célja a vevői elége-
dettség növelése és ez által a szervezet sikeres gazda-
sági működésének elérése. Ennek a szemléletnek az 
általánosított értelmezése azonban számos ellentmon-
dásra világít rá. A 2009-ben megjelent ISO 9004 szab-
vány a szervezet tartós sikerének elérését már abban 
határozza meg, hogy az összes érdekelt fél (vevő, tulaj-
donos (részvényes), munkatárs, társadalom) igényeit 
kiegyensúlyozottan kell kielégíteni. Ez esetben már nem 
mindig a vevő lesz a „király”, hiszen a tulajdonos a ha-
szonra lesz vevő, a munkatárs a munkabérért eladja 
munkaerejét és tudását a munkaadónak, de vevőként 
jelentkezik a jobb munkafeltételekre és az előmeneteli 
lehetőségekre. Ez az ellentmondás még jobban meg-
mutatkozik az egyén különböző szerepköreiből adódó 
tudathasadásában: az állampolgár, ha beteg, magas 
színvonalú egészségügyi ellátást igényel; ugyanakkor 
adófizető állampolgárként kevesebb egészségügyi hoz-
zájárulást akar fizetni. Ebből az következik, hogy a minő-
ség területén is értékcsere van a felek között. Ez azt je-
lenti, hogy más jelenik meg értékként a vevőnél, más a 

tulajdonosnál. Ezt a megállapítást a gyakorlati élet is bi-
zonyította, ugyanis nem elegendő az, hogy a vállalat bő-
vítse értékesítési piacát, hanem szükséges a profit ilyen 
arányú növelése is. Hiába növekszik öt év alatt a vállalat 
árbevétele például 300%-kal, ha költségei ebben az idő-
szakban 335%-kal növekednek, a profitja csökken. A 
szakirodalom ebből a szempontból vizsgálja a vevő és a 
gyártó, de főleg a szolgáltató szervezetek kapcsolatát és 
rávilágít arra, hogy sokszor ezt a „rossz” vevők okozzák. 
Következtetésképpen meg kell vizsgálni a vevői jöve-
delmezőség (profitability) nagyságát és azt előidéző fel-
tételeket. 
A jelen összefoglaló cikk a kérdéskör népszerű megkö-
zelítési módjával, a vevői jövedelmezőség elemzési és 
mérési módszereivel, az értékelés menedzsment ciklu-
sával és végezetül az ezekhez kapcsolódó minőségme-
nedzsment feladatokkal foglalkozik. 
1. A vevő négy kategóriájának népszerűsített értel-
mezése 
Az üzleti élet alapja az értékcsere. Az elvileg egyszerű 
értékcsere bonyolulttá válik a gyakorlatban. Például egy 
vállalatnak számos érdekelt fele van a tulajdonostól kiin-
dulva, az alkalmazotton és az üzleti partnereken ke-
resztül a vevőkig. Mindegyiknek más és más az érdeke. 
Egy közös vonásuk van: kapcsolatuk vevői kapcsolat. 
Straker, D.(2002) [1] négy vevői kategóriát különböztet 
meg egy vállalati szervezet esetében attól függően, hogy 
milyen értéket kap a vevő a vállalattól és milyen értéket 
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kap a vállalat a vevőtől. Ez utóbbi nemcsak közvetlenül 
pénzben fejezhető ki, hanem olyan tulajdonságokban is, 
mint a vevői hűség vagy a vevő elérésének egyszerű-
sége. A vevő ezen túlmenően azzal is értéket ad a vál-
lalatnak, hogy új vevőket hoz és esetleg újabb terméke-
ket vagy szolgáltatásokat vásárol. Ennek az értékcseré-
nek alapján osztályozható a négy kategória ((11..  áábbrraa)). 

 
11..  áábbrraa  AA  vveevvőőkk  44  kkaatteeggóórriiáájjaa  

Vannak kedvenc vevők, akiknek kölcsönösen előnyös 
kapcsolatuk van a vállalattal (sok értéket kapnak a vál-
lalattól és sok hasznot is hoznak a vállalatnak. Ezekkel 
szemben vannak kutya(ütő) vevők, akik nem sokat kap-
nak, de kevés hasznot is hoznak.  
Vannak áldozat(i) vevők, akik ugyan nem sok értéket 
kapnak a vállalattól, de sok nyereséget hoznak. Végül 
vannak a vámpír vevők, akik sok értéket kapnak a válla-
lattól, de kiszívják a vállalat vérét is.  

A vámpírokat az jellemzi, hogy nagy értéket kapnak 
ugyan, de végtelen nagy erőfeszítést és időt követelnek 
meg a vállalattól a jótállási idő alatt és a különböző ügy-
félszolgálati szolgáltatások során. Ezért a vállalatnak 
rengeteg munkát és időt kell rájuk fordítani. Kérdés: kitől 
veszik el az időt? Az áldozatoktól, akik még nagyobb 
mártírokká válnak. Elveszik azonban az időt a kedven-
cektől is, akik sokat adnak a vállalatnak, de sokat is kap 
vissza tőlük a vállalat. Ez a folyamat látható a 2. ábrán. 

 
22..  áábbrraa  KKiikknneekk  aa  vvéérréébbőőll  ttáápplláálljjáákk  aa  vváámmppíírrookkaatt?? 

Ennek a folyamatnak a hatására azok a vevők, akik ed-
dig sok értéket kaptak a vállalattól, rájöttek, hogy a vám-
pírok táplálása miatt a vállalat kevesebb energiát és időt 
fordít rájuk Ennek megfelelően a kedvencek elhatároz-
ták, hogy kevesebbet vásárolnak, de megtartják azt a 
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szokásukat, hogy jövedelmezőek maradnak a vállalat 
számára és átlépnek az áldozatok kategóriájába. Az ál-
dozatok pedig szintén rájöttek erre és vagy kilépnek a 
vállalat vevőköréből, vagy árulókká válnak és csatlakoz-
nak a vérszívó vámpírokhoz (33..  áábbrraa). 

 
33..  áábbrraa  HHooggyyaann  vváállttoozznnaakk  aa  vveevvőőkk  kkaatteeggóórriiááii  aa  vváámmppíírrookk  

ttáápplláálláássáánnaakk  hhaattáássáárraa?? 
Mielőtt a vámpírok már majdnem tönkretették a vállala-
tot, határozott lépéseket kell tenni a vállalat eredeti álla-
potának visszaállítására. Először el kell dönteni, hogy a 
vámpírok csak a környezeti körülmények miatt váltak 
vámpírokká, vagy menthetetlen betegek. Ha valószínű-
leg csak a környezet okozta vámpír voltukat, akkor elő-
zőleg áldozatok lehettek és gondos bánásmóddal ked-
vencekké tehetjük őket. Ha kóros esetek, akkor ment-
hetetlenek és eltávolítják őket a vevőkörből. A 
vámpíroktól visszanyert időt most már az áldozatokra 
lehet fordítani és visszatéríthetik őket a kedvencek tábo-
rába. A kutyákat a vállalat pihenni hagyja. Ha rejtett le-
hetőségek vannak bennük, akkor átneveléssel átvezet-

hetők a kedvencek táborába. Ha ez nem lehetséges, 
udvariasan kitessékelik őket a vevők köréből (44..  áábbrraa). 

 
44..  áábbrraa  HHooggyyaann  vváállttoozznnaakk  aa  vveevvőőkk  kkaatteeggóórriiááii,,  hhaa  aazz  éérrttéé--
kkeekk  hheellyyzzeettéétt  vviisssszzaaáállllííttjjáákk  ((AA  vváámmppíírrookk  eetteettééssee  mmeeggsszzűű--

nniikk!!)) 
Mivel a vámpíroktól egyre több időt, pénzt és erőfeszítést 
nyert vissza a vállalat, erőforrásai a legnagyobb jöve-
delmezőséget szolgáltató kedvencekre fordíthatók, va-
lamint arra is, hogy az áldozatokra nagyobb figyelem 
szentelhet. A menthetetlen vámpíroktól megszabadult a 
vállalat, a megmaradtakat pedig jól elkülönítette addig, 
míg önszántukból nem hagyják el a vállalatot (55..  áábbrraa). 
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55..  áábbrraa  AA  jjöövveeddeellmmeezzőősséégg  vviisssszzaaáállllííttáássáánnaakk  ggaazzddaassáággii  

hhaattáássaa 
2. A vevői jövedelmezőség elemzése 
Az előzőekben vázolt, népszerűsített modell természete-
sen általánosabb elemzést igényel, mivel a globális gaz-
dasági verseny, majd az utóbbi évek pénzügyi válsága 
olyan gazdasági stabilitást követel meg, amely szüksé-
gessé teszi a vállalatok számára a különböző forrásokból 
származó nyereségek részletes elemzését. Az egyik 
legfontosabb forrás annak felismeréséből származik, 
hogy a legjobb vevő nem biztosan a legnagyobb bevételt 
hozó vevő. Kaplan,R.S.(2005) [2] rávilágított arra, hogy a 
vevők 20%-a adja az összes profit legalább 150-200%-
át.  A vevők nagy többségét képező 60% nem ront az 
összes profiton, a vevők 20%-a azonban 50%-200%-os 
jövedelem-veszteséget okoz. Ezt szemlélteti a 6. ábra, 
amelyen - magyar adatokkal számolva - a 900 mFt 
összes haszonból csak 500 mFt marad a vállalatnál. 
Ezért elemezni kell, hogy pontosan mi okozza a jöve-

delmező és a nem jövedelmező vevők eredetét és ho-
gyan lehet növelni a jövedelmező vevők arányát, vala-
mint milyen módon lehet csökkenteni a veszteséget 
okozó vevők arányát. Mindenképpen különbséget kell 
tenni jó és rossz vevő között. 
 

 
66..  áábbrraa  AA  sszzeerrvveezzeett  vveevvőőii  jjöövveeddeellmmeezzőőssééggéénneekk  ((pprrooffiitt--
sszzeerrzzéésséénneekk==pprrooffiittaabblliittyy))  mmeeggoosszzlláássaa  aa  vveevvőőkk  sszzáázzaalléé--

kkáábbaann  
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77..  áábbrraa  VVeevvőőii  jjöövveeddeellmmeezzőősséégg  eelleemmzzééssee 

 A 7. ábrán látható két vevő összehasonlítása az elem-
zés előtt és után. Az elemzés előtt mindkét vevőtől 
ugyanazt a hasznot várjuk, elemzés után azonban az „A” 
vevőnél rejtett hasznot, a „B” vevőnél pedig rejtett vesz-
teséget kapunk. Ennek felismeréséhez azonban az üzleti 
folyamatok olyan megismerését kell elérni, hogy ezt a 
különbséget meg tudjuk állapítani és helyes döntéseket 
tudjunk hozni. A vállalatok általában képesek megítélni, 
hogy az egyes vevőköröknek milyen vásárlási szokásai 
vannak és a vállalat kiszolgálásuk során milyen belső 
folyamatokat végez. Ennek alapján a döntést hozó ve-
zetők elemezhetik, hogy az egyes vevőkörök milyen ár-
engedményeket kapnak, milyen szolgáltatásokat vesz-
nek igénybe és azok mennyibe kerülnek. A jövedelme-
zőség növelése olyan megoldásokat igényel, amely a 
vállalat vevőitől származó bevételt maximalizálja, a ve-
vővel kapcsolatos költségeket minimalizálja és a műkö-

dési hatékonyságot javítja. Ezt az elemzést illusztrálja az 
11..  ttáábblláázzaatt.. 

 
11..  ttáábblláázzaatt  BBrruuttttóó  jjöövveeddeelleemm  ééss  nneettttóó  jjöövveeddeelleemm  öösssszzee--

ffüüggggééssee  
Az 1. táblázatban a vevő jelentheti a termék közvetlen 
vásárlóját, aki nagy mennyiségben vagy értékben vásá-
rol, a forgalmazót (nagykerekedőt, áruházat), értékesítési 
csatornákat, stb. Az 1. táblázatban a szerviz költsége 
csak egy félreérthető rövidítés, amely a vevői kapcsola-
tok összességének költségét jelenti. Ha a vállalat kiszé-
lesíti termékeinek összetételét és növeli a piaci részese-
dését, akkor a vevőknek is megnövelt szolgáltatásokat 
fog nyújtani, ez pedig például a következőket jelentheti: 
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• Kisebb, de gyakoribb szállítások  

• Közvetlen szállítások a vevőnek a végső felhasz-
nálási helyére  

• Bonyolultabb árengedmény képzési rendszerek 
bevezetése  

• A vevő használati tájékoztatására információs 
rendszer fenntartása  

• Nagyobb termékválaszték gyártása és raktáro-
zása  

• Több kommunikációs csatorna fenntartása. 
Ezek a szolgáltatások ugyan értéket teremtenek a hűsé-
ges vevők számára, azonban pénzbe is kerülnek. Ha 
vevők megkövetelik ezeknek az ingyenes szolgáltatá-
soknak a bővítését, akkor két eset lehetséges. Az első 
az, hogy a szállító (gyártó, szolgáltató) nagy összegeket 
költ azoknak a vevőknek a kiszolgálására, akik ezeket a 
különleges szolgáltatásokat nagy mennyiségben igénylik, 
ez pedig veszteséget idéz elő. A második esetben vi-
szont -a veszteségek elkerülése érdekében- a szállító 
(gyártó, szolgáltató) nem nyújtja ezeket a szolgáltatáso-
kat vevőinek. Ez pedig a vevővel kapcsolatok megromlá-
sához és a piaci részesedés csökkenéséhez vezet. Ezért 
olyan elemzés végzése szükséges, amely megkülön-
bözteti a vevőknek nyújtott nagyon költséges szolgálta-
tásokat a kis költséggel járó szolgáltatásoktól..  22..  ttáábblláázzaatt 
 

 
Vevőknek nyújtott nagyon 
költséges szolgáltatások 

Vevőknek nyújtott kis költ-
ségű szolgáltatások 

Felhasználói célra gyártott 
termékek rendelése 

Gyártásban lévő termékek 
rendelése 

Kis mennyiségű rendelési 
tételek 

Nagy mennyiségű rendelési 
tételek 

Előre nem jelezhető ren-
delések beérkezése 

Előre jelezhető rendelések 
beérkezése 

Felhasználóra szabott 
szállítás Szokásos szállítás 

Szállítási követelmények 
megváltoztatása 

Nincs változás a szállítási 
követelményekben 

Kézi adatfeldolgozás (ren-
deléseknél) 

Elektronikus adatfeldolgozás 
(rendeléseknél) 

Jelentős mértékű eladás 
előtti szolgáltatás (piac-
kutatás, műszaki, értéke-
sítési költségek)   

Csekély mértékű eladás 
előtti szolgáltatás (szokásos 
árképzés és rendelés) 

Jelentős mértékű eladás 
utáni szolgáltatások (tele-
pítés, képzés, garancia, 
üzemeltetési szerviz) 

Nincs eladás utáni szolgál-
tatás 

Követelmény, hogy a vál-
lalatnak legyen raktár-
készlete 

A vállalat a gyártás üteme 
szerint tölti fel raktárát 

Késedelmes fizetés Időben történő fizetés 

22..  ttáábblláázzaatt  AA  vveevvőőkknneekk  nnyyúújjttootttt  sszzoollggáállttaattáássookk  oosszzttáállyyoo--
zzáássaa 
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A „rossz” vevők három kategóriába sorolhatók: ritkán 
rendelnek, késedelmesen fizetnek, és teljesíthetetlen 
igényeik vannak. Ez csak általános megfogalmazás, 
szükség van a vevői jövedelmezőség mérésére. 
3. A vevői jövedelmezőség mérése 
A 6. ábrán bemutattuk, hogy vannak veszteséget hozó 
vevők, ezeket át kell alakítani a hasznot hozó vevőkké. 
Ennek négy lehetséges módja van:  

• Folyamatok fejlesztése  

• A vevői jövedelmezőség mérési módszereinek al-
kalmazása ABC és TDABC elemzéssel  

• A vevőkkel való kapcsolatok fejlesztésére és 
mérésére BSC módszer alkalmazása  

• A vevői élettartam értékének a mérése (customer 
life value measurement)   

3.1 Folyamatok fejlesztése 
A gyártóknak (szolgáltatóknak) először meg kell vizsgál-
niuk, hogyan javíthatják belső folyamataikat úgy, hogy a 
vevők kiszolgálásának költségeit csökkentsék. Például, 
ha a vevőket rávezetik arra, hogy rendeljenek nagyobb 
mennyiségben vagy gyakrabban, akkor a tételekkel kap-
csolatos költségek (rendelések feldolgozása, csomago-
lás, szállítás) csökkenthetők és így áremelés nélkül javul 
a vevői jövedelmezőség. Emlékeztetésként idézzük a 
vevői jövedelmezőség meghatározását: a bevétel és az 
(átadott termék költsége+a vevőkkel kapcsolatos egyéb 
költségek) különbsége (azaz a tiszta haszon) adott idő-
szakaszban (például egy év alatt). Másik költségcsök-

kentő lehetőség az informatika felhasználása a vevők 
tájékoztatására és az esetleges felhasználói hibák kija-
vítására. anélkül, hogy kimennének a vállalat emberei a 
helyszínre (például szoftver hibák javítása esetén).  
3.2. Az ABC ás TDABC elemzés alkalmazása 
A vevői jövedelmezőség mérésére célszerű a tevékeny-
ség alapú költségelemzés (Activity Based Costing=ABC) 
bevezetése. Ennek értékelésével, valamint az ered-
ménynek a vevővel való közlésével elérhető, hogy meg-
egyezés szülessen a vevő és a szállító között a vevői 
szokások megváltoztatására. Például egy nagy, háztar-
tási termékeket előállító amerikai vállalat elemezte ren-
delési esetekként a rendelés teljesítését terhelő raktáro-
zás költségeit. 2,83 millió USD-t költötte évente a raktá-
rozási tevékenységre. Ez évi 69 (kb.70) millió esetre 
vonatkozott, átlagos költség esetenként 0,042 $ volt. 
Részletes elemzés megmutatta, hogy két lehetősége volt 
a vevőnek: vagy a teljes raktárkészletből választ, vagy az 
általa rendelt termékek elkülönítését igényli. Ekkor a 33..  
ttáábblláázzaatt adatait kapták: 
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Teljes raktár-
készletből való 
rendelés 

Elkülönített 
raktárkészletből 
való rendelés 

Mindkét fajta 
raktárkészletből 
való rendelés 

Összes 
rendelés 

Esetek száma 
(millióban) 43 24 2 69 

Esetek %-a 63% 34% 3% 100% 

Összes raktározási 
költség 635 000 $ 2 000 000 $ 195 000 $ 2 830 000 $ 

Költség/eset 0,015 $ 0,085 $ 0,1 $ 0,042 $ 

33..  ttáábblláázzaatt  RRaakkttáárroozzáássii  kkööllttssééggeekk  eelleemmzzééssee  
Bár a kétféle rendelés két különböző raktározási költsé-
get jelentett a vevő számára, a vállalat csak az átlagos 
0,042 USD-t számította fel a vevőnek. A vállalatnak az 
egyik nagykereskedő vevője rendeléseinek 60%-át igé-
nyelte az elkülönített raktárkészletből, csak 40%-át vásá-
rolta a teljes raktárkészletből. Ez azt jelentette, hogy ez a 
fontos vevője átlagosan 0,6.0,085 +0,4.0,015=0,057 
USD-t fizetett. Ezért a vállalat meggyőzte vevőjét, hogy 
ne fizesse ezt az átlag feletti árat a raktározásért, vegye 
igénybe a teljes raktárkészletből való rendelési formát. 
Mindkét fél ezzel jól járt, nyerő-nyerő kapcsolat jött létre. 
Kaplan, R.S.(2004) [3] bevezette az idővezérelt tevé-
kenységalapú költségszámítást (Time-Driven-Activity 
Based Costing =TDABC-t). Példaként tekintsük azt az 
esetet, amikor a vállalatnak három folyamatra kell elvé-
gezni a számításokat:  
 
 

• a rendelések feldolgozásának a folyamata  

• a vevői érdeklődések és reklamációk folyamata  

• a vevő hitelképessége ellenőrzésének folyamata.   
A felmérések azt mutatták, hogy a három folyamat idő-
aránya 70-20-10%. Valamint a rendelések száma 
49 000, az érdeklődések és reklamációk száma 1 400, a 
hitelképesség ellenőrzések száma pedig 2 500. A három 
folyamatot elvégző részleg összes költsége 567 000 
USD. Ennek alapján készült el a 44..  ttáábblláázzaatt költségelem-
zése a hagyományos ABC módszerrel. Az elemzés 
feltételezi, hogy a három folyamat ideje minden vevőre 
azonos. Az időtartam a részleg összes munkatársának a 
három folyamatra fordított összegzett munkaidejére vo-
natkozik. 
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Tevékenység Időtartam 
(%) Összes költség Tevékenységek 

száma 
Egy tevékenységre 
jutó költség 

Rendelések 
feldolgozása 70 396 900 $ 49 000 8,10 $ 

Érdeklődések és 
reklamációk kezelése 10 56 700 $ 1 400 40,5 $ 

Hitelképesség 
ellenőrzése 20 113 400 2 500 45,36 $ 

Összesen 100 567 000 $   

44..  ttáábblláázzaatt
ABC módszerrel végzett elemzés 
A TDABC módszer esetében ki kell számítani a kapaci-
tási költségarányt, amely a részleg összes költsége 
(567 000 USD) osztva a részlegnek erre a három folya-
matra fordított összes munkaidejével (ez 630 000 perc-
nek adódott). A kapacitási költségarány: 56700 USD/ 
630 000 perc= 0,9USD/perc.  
Ezen kívül meg kell becsülni a három folyamat egy 
tevékenységére eső időtartamát, ez a három folyamat 
tevékenységre a fenti sorrendben 8 – 44 – 50 percnek 
adódott. Ennek megfelelően a három folyamat tevé-
kenységének költsége a következő (55..  ttáábblláázzaatt) 
 
 
 
 
 

Tevékenység Végrehajtási 
idő 

Költség 

Rendelések feldolgozása 8 perc 7,2 USD 

Érdeklődések és 
reklamációk kezelése 44 perc 39,6 USD 

Hitelképesség ellenőrzése 50 perc 45,0 USD 

55..  ttáábblláázzaatt  AA  tteevvéékkeennyyssééggeekk  iiddőőaallaappúú  éérrttéékkeellééssee 
Más szavakkal: az ABC elemzés három vevő kiszolgálá-
si tevékenységét a következő egyenlőséggel írhatjuk le 
erre a részlegre vonatkozóan:  
vevő kiszolgálási idő = 8 x rendelések feldolgozásának 
száma + 44 x érdeklődések és reklamációk kezelésének 
száma + 50 x hitelképesség ellenőrzésének száma. 
A TDABC elemzés eredményeit felhasználva a 44..  ttáábblláá--
zzaatt adatai a következőképpen alakulnak a 66..  ttáábblláázzaatt-
ban: 
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Tevékenység Időtartam 
percben 

Tevékenységek 
száma 

Időtartamok 
összege percben Összes költség $

Rendelések feldolgozása 8 49 000 392 000 352 800 

Érdeklődések és reklamá-
ciók kezelése 44 1 400 61 600 55 440 

Hitelképesség ellenőrzése 50 2 500 125 000 112 500 

Felhasznált kapacitás   578 600 520 740 

Felhasználatlan kapacitás   51 400 46 260 

Összesen   630 000 567 000 

66..  ttáábblláázzaatt
TDABC módszerrel végzett elemzés 
Az elemzés rávilágít arra, hogy az összes munkaidő ka-
pacitásnak csak 92%-ot fordították produktív munkára és 
8%-a kihasználatlan maradt. A vevőket terhelő költségek 
ezért csökkentek ennek megfelelően. A hagyományos 
ABC elemzés ugyan túlbecsülte munkaidő ráfordítási 
költségeket, de arányukat (70-10-20 %) közelítőleg jól 
becsülte. A TDABC alapadatai a további használat során 
is jól felhasználhatók eltérő megfigyelési számok eseté-
ben is.  
3.3. BSC elemzés alkalmazása 
A Balanced Scorecard (Kiegyensúlyozott teljesítmény-
mutató rendszer) is jól alkalmazható a vevői jövedelme-
zőség mérésére. A BSC négy nézőpontja (Vevői folya-
matok - Belső kulcsfolyamatok – Pénzügyi folyamatok – 
Fejlesztési és innovációs folyamatok) mindegyikére 3 
(esetleg 4) mutatót értékelünk %-ban kifejezve a célér-
tékhez viszonyítva. Ezeket a mutatókat nézőpontonként 
átlagoljuk, majd a négy nézőpont mutatóinak súlyozott 
%-os átlagát képezzük. Ennek alapján döntjük el, hogy a 

vizsgált vevő (vagy vevőkör) milyen kategóriába tartozik 
(célcsoport vagy nem célcsoport). A BSC elemzést ki-
egészíthetjük az ABC (TDABC) elemzéssel és két szem-
pontú döntési mátrixot készíthetünk, amely a 8. ábrán 
látható. A BSC szempont az, hogy célcsoportba tartozik-
e vevő vagy sem, az ABC (TDABC) szempont pedig az, 
hogy hasznot hoz vagy sem. Ez a mátrix nagyon hasonló 
az 1. ábra kategóriái szerinti csoportosításhoz. 

 

Magyar Minőség XX. évfolyam 01. 2011. január 31/66 oldal



20 éves a Magyar Minőség Társaság 

 
88..  áábbrraa  AAzz  AABBCC  ééss  aa  BBSSCC  eelleemmzzéésseekk  iinntteeggrráálláássaa 

3.4. Vevői élettartam értéke (Customer Life Value) 
A vevői élettartam értéke arra vonatkozik, hogy a hosszú 
ideig megtartott vevő milyen jövedelmezőséget hoz a 
vállalati szervezet számára az évek számának függvé-
nyében. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ennek 
értékelését a jelenre vonatkozóan sokat vitatják. Ennek oka 
egyrészt az, hogy a jövőre jelzett várható hozamnövekedés 
alapján számítják ki értékét és ez bizonytalan, másrészt 
vitatják, hogy a hozamnövekedés helyes mérőszám-e. Ez 
utóbbi azzal kapcsolatos, hogy a készpénzfizetés más 
időben történik, mint az eredmény elszámolás (lásd EU 
pénzügyi- és eredmény- szemléletű elszámolási 
rendszerét). Ezt figyelembe véve a 9. ábrán látható, hogy a 
vevő megtartása az évek folyamán milyen okokból 
adódóan hozhat hasznot a vállalat számára és ezeknek 
milyen a megoszlása. Látható, hogy a vevő az idő folyamán 
új termékeket és szolgáltatásokat vásárolhat (például a 
távközlési ágazatban ezért bővítik ki a telefon-szolgáltatá-
sokat a televízió- és az internet-szolgáltatásokkal), a régi 
vevő újaknak ajánlja a vállalat termékét, a régi vevő árked-

vezményt kap (Ennek érdekes példája az amerikai egész-
ségbiztosítás lehet. A biztosító társaság egy vállalat mun-
katársainak egészségbiztosítási költségét a személy káros 
szokásaitól (dohányzás, alkoholfogyasztás) függően hatá-
rozza meg és jutalmazza a biztosított egészséges életmód-
ját, hűségét a biztosítóhoz, valamint azt, hogy ismételt or-
vosi vizsgálattal meggyőződik arról, hogy esetleges beteg-
ségét gyógyítja-e vagy sem (betartja-e a diétát). 
A vevői élettartam értékét a jelenérték-számítás módszeré-
nek alkalmazásával számítják át az adott időpontra. A 
számítási módszerre a közlemény 4. fejezete ad példát. 

 
99..  áábbrraa  VVeevvőőii  jjöövveeddeellmmeezzőősséégg  %%--ooss  mmeeggoosszzlláássaa  aa  vveevvőőii  

éélleettttaarrttaamm  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn 
Folytatás a következő számban 
___________________________________________________  
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AA  ffooggyyaasszzttóóvvééddeelleemm  úújj  iirráánnyyvvoonnaallaaii  
CCzzuuppppoonn  RRiittaa  

 
Az új Kormány felállása után a Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi Hatóságnál (NFH) is komoly, mélyreható változá-
sok következtek be, illetve vannak folyamatban, előké-
születben. Elsőként azt említeném meg, hogy 2011 ja-
nuárjától megváltozik a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság helye az állami intézményrendszerben, hiszen a 
központi szerv továbbra is a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium irányítása alatt marad, azonban a regionális szerve-
ződés megszűnik és a megyei felügyelőségek pedig 
szakigazgatási szervként integrálódnak a felálló Kor-
mányhivatalokba, amelyek irányítását a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium látja el. Ez azt jelenti, hogy a 
megyei felügyelőségek kettős irányítás alá kerülnek, 
azaz a szakmai iránymutatást továbbra is a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság központi szervétől kapják, 
azonban humánpolitikai és gazdasági szempontból a 
Kormányhivatalok részét fogják alkotni. 
A fogyasztóvédelemnek nem csak az állami intézmény-
rendszerben elfoglalt helye változik meg, hanem jelentős 
szemléletváltás is történt a hatóságnál, de még mielőtt a 
változásokat sorra vennénk, nézzük meg, hogy melyek is 
az NFH legfontosabb feladatai. 
Azt hiszem, nem árulok el titkot, amikor azt mondom, 
hogy a fogyasztóvédelemben vannak hiányosságok, 
hatásköri párhozamosságok a társhatóságok között, il-
letve módosításra, pontosításra szoruló területek a je-
lenlegi jogi szabályozásban. Mindezeket felismerve a 
hatóság megszüntetésük érdekében jogszabály-alkotást, 
módosításokat kezdeményez, illetve mások által előké-
szített módosítási tervezeteket véleményez. Feladatának 

ellátása során a Fogyasztóvédelmi törvény mellett más 
ágazati jogszabályokkal kapcsolatban is tervez módosí-
tási javaslatokat előterjeszteni a Minisztériumnak. 
Igen fontos feladata a fogyasztók életének, egészségé-
nek, biztonságának védelme, azaz a piacfelügyeleti te-
vékenysége, valamint a fogyasztók vagyoni érdekeinek 
védelme, amelyek együttesen a klasszikus fogyasztóvé-
delmi tevékenységnek is nevezhetők, kiegészítve a fo-
gyasztói reklamációk, panaszok kivizsgálásával. E fel-
adatait elsősorban a kereskedelem és szolgáltatás terü-
letén végzett ellenőrzések, illetve az azokhoz kapcsolódó 
eljárások lefolytatásával látja el. A fogyasztók egészsé-
gének, életének védelme érdekében kiemelten fontos 
feladat a nem biztonságos, veszélyes termékek kiszű-
rése a kereskedelmi forgalomból, és ezekről megfelelő 
tájékoztatás adása a fogyasztók és vállalkozók részére. 
Az új szemléletben egyre nagyobb hangsúlyt kapott, il-
letve kap a fogyasztók és a vállalkozások tájékoztatása, 
amely feladat ellátása érdekében elsőként az NFH hon-
lapja újult meg, amelyen naponta frissül a tartalom, és fel 
lehet iratkozni egy napi hírlevélre is, amely tájékoztatást 
ad az aktuális jogszabály módosulásokról, a letiltott ter-
mékekről és minden a fogyasztóvédelem területén tör-
tént lényeges eseményről, változásról. 
A fogyasztók közvetlenebb tájékoztatása, és gyorsabb 
panaszügyintézés érdekében 2010. augusztus 1-től lét-
rejöttek megyei szinten a Hatósági Tanácsadó Irodák, 
amelyek a hét öt munkanapján nyitva állnak a fogyasztók 
előtt. 

Megjegyzés
A XIX. Magyar Minőség Hét konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata

Megjegyzés
Főosztályvezető, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
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A hatóság azonban nem csak a fogyasztók érdekeit kí-
vánja hatékonyabban szolgálni, hanem a vállalkozások 
felé is nyitni kíván és ennek érdekében vállalkozás- és 
ügyfélbarát politikát dolgozott ki, amely méltányos, ará-
nyos és fokozatos intézkedéseket jelent a jogsértő vállal-
kozásokkal szemben. A vállalkozásbarát szemlélet 
megtestesítője a preventív fogyasztóvédelem, amelynek 
legfőbb célja, hogy elkerülhetővé tegye a jogszabályok 
nem kellő ismeretéből eredő jogsértések elkövetését. 
Mindezt egy vállalkozások részére kidolgozott akkreditált 
képzés beindításával kívánja megvalósítani, amely elvé-
gezhető lesz önszorgalomból is, valamint szolgálhat 
mintegy bírság kiváltó lehetőségként is. Minderre termé-
szetesen csak meghatározott esetekben lesz lehetőség, 
és szükséges lesz az oktatáson való részvétel mellett a 
sikeres vizsga letétele is. 
Az új célkitűzések és a régi feladatok hatékonyabb telje-
sítése érdekében átalakult az NFH központi szervének 
felépítése is. A szakma újra rangjára emelkedett és fő-
osztályi szinten működik 2010. november 1-től a piacfel-
ügyelet és a fogyasztóvédelem is, amelynek következté-
ben létrejött a Piacfelügyeleti Főosztály és azon belül 
egy Műszaki és egy Könnyűipari és vegyipari Osztály, 
valamint a Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály Fogyasztó-
védelmi és Közszolgáltatás-ellenőrzési Osztályokra ta-
golódva. A civilekkel való szorosabb együttműködés, 
valamint a nemzetközi feladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében, és figyelemmel arra, hogy 2011. első félév-
ében hazánk lesz az EU soros elnöke, kialakításra került 
a Nemzetközi és Civil kapcsolatok Főosztálya. 
Új irányt mutat a határ menti országokkal való együttmű-
ködések kialakítása, és a kapcsolatok együttműködési 
megállapodásokban való rögzítése is. 

Természetesen vannak a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóságnak olyan elképzelései, célkitűzései is, amelyek 
kidolgozása még folyamatban van. Ezek közül emelném 
ki a Pozitív listát, amelyre a tervek szerint azok a vállal-
kozások kerülhetnek fel, amelyek a jogszabályokat be-
tartva végzik tevékenységüket, és természetesen erre a 
listára nem csak felkerülni lehet, hanem le is lehet róla 
kerülni, valamint a felkerülés sem örök érvényű, hanem 
egy előre meghatározott időszakra fog szólni. Ez a Pozi-
tív lista a Fogyasztóbarát emblémának mintegy előszo-
bája lesz, amelynek elnyeréséhez már nem lesz ele-
gendő csupán a jogkövető magatartás, hanem szüksé-
ges lesz valami többlet nyújtása a fogyasztó számára. Az 
előzetes tervek szerint a Fogyasztóbarát embléma pá-
lyázati rendszerben fog működni. 
Összefoglalva az új fogyasztóvédelmi hatóság célki-
tűzéseit, elmondható, hogy egy eddiginél hatékonyabb, 
fogyasztó- és egyben vállalkozóbarát fogyasztóvédelem 
van kialakulóban. 
______________________________________________  
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KKááoosszz--eellmméélleett  ééss  mmiinnőősséégg  aazz  eelleekkttrroonniikkaaii  iippaarrbbaann  
TTaarrnnóócczzkkyy  MMaaggddoollnnaa  

  
Egész életemben az elektronikai iparban, a minőségbiz-
tosítás területén tevékenykedtem. Azt tapasztaltam, hogy 
amíg nem rendszer-szinten kezelték a mikro-folyamato-
kat, addig a beavatkozások csak ideig-óráig hatottak, 
vagy legalább is úgy tűntek. Ezért is gyártanak hatalmas 
veszteségekkel. 
Büszke vagyok rá, hogy az általam, a Tungsramban va-
laha kifejlesztett azonítási, nyomon követhetőségi és 
visszacsatolási rendszert még ma is használják: minősí-
tési módszerem/rendszerem -természetesen már to-
vábbfejlesztett formában- a mai napig a minőségbiztosí-
tás alapja a GE autólámpa gyártásában. 
Elmondhatom, hogy minden gyárban kivívtam tevékeny-
ségemmel mind a vevők, mind a vállalatok vezetésének 
elismerését. Ez azt jelentette számomra, mintha rend-
szer-elméletem és a mikro-folyamatokat elemző módsze-
rem eredményesen működne. Szeretném tapasztalatai-
mat átadni, ezzel megelőzve, hogy selejtes termékek 
kerüljenek eladásra, hogy a termékeket ne kelljen a gyá-
raknak visszahívniuk és utoljára, de nem utolsó sorban, 
szeretném, ha környezetünket nem szennyeznénk fe-
leslegesen. 
Azt is a tapasztaltam, hogy más országban sem művelik 
jól a minőségbiztosítást, minőségfejlesztést. Azért bátor-
kodtam megírni a tanulmányt, hogy egy minden vállalat 
által használható Világszínvonalú Minőségbiztosítási 
rendszert, eljárást fejlesszünk ki, akár EU-s pályázat ke-
retében, közösen valamelyik magyar egyetemmel. Talán 
még nem késő. 

1. A minőség, minőségellenőrzés, minőségirányítás, 
minőségbiztosítás, minőségfejlesztés fogalmainak 
meghatározása 
A minőségügy nemzetközi hírű szaktekintélyei a minő-
ségellenőrzéstől a minőségbiztosításhoz, majd a teljes 
körű menedzsment (TQM) kialakulásához vezető fejlő-
dés során a minőség fogalmára más-más meghatározá-
sokat alkalmaztak, attól függően, hogy ők mire helyezték 
a hangsúlyt. 
A minőségügyi "guruk" ismertebb meghatározásai a kö-
vetkezők, természetesen a teljesség igénye nélkül: (Dr. 
Varga Lajos, 1998.) 
Juran: A minőség a használatra való alkalmasság. 
Deming: A minőség a termék egész élettartama alatt 
"múlja felül" a fogyasztó várakozásait. Deming ezt még 
azzal egészíti ki, hogy az árnak nincs értelme a minőség 
értékelése nélkül, és a minőség is értelmetlen, ha nem a 
vásárlók igényei fogalmazódnak meg benne. 
Feigenbaum: A minőséget mozgó célként határozza 
meg, figyelembe véve a minőség folyton változó termé-
szetét. 
Freund: A minőség a termék vagy szolgáltatás azon jel-
lemzőinek összessége, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
termék vagy a szolgáltatás megfeleljen a kimondott vagy 
kimondatlan igényeknek. A minőség: használhatóság, 
biztonság, megvalósíthatóság, hozzáférhetőség, fenn-
tarthatóság, stb. 
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Crosby: A minőség a vevőkkel közösen megállapított 
követelmények teljesítése vagy módosítások kezdemé-
nyezése, hogy a minőség a vevőknek és a szervezet 
saját szükségleteinek megfeleljen. 
Groocock: A minőség valamely termék vagy szolgáltatás 
jellemzői és tulajdonságai összességének alkalmazko-
dási foka a vevő szükségleti követelményeinek összes-
ségéhez, annak az árnak és szállítási feltételeknek a 
határai között, amelyeket a vevő hajlandó elfogadni. 
Seghezzi: A minőség a felhasználói igények vagy az 
előirányzott cél kielégítésének mértéke. 
Hoji Shiba professzor (és a japánok) a minőség négy 
szintjét határozták meg: 

- az első szint a szabványnak, előírásnak való megfe-
lelés, 

- a második a vevők ismert igényének való megfele-
lés, 

- a harmadik szinten már a megfelelő ár/költség vi-
szony jelenti a szabályozó erőt, 

- a negyedik szinten dolgozó szervezetek a 
felhasználók látens, ki nem mondott igényét céloz-
zák meg. 

A szintek egymásra épülnek, az átjárhatóságot közöttük 
a folyamatos javítás biztosítja. Nincs a világon olyan 
szervezet, amely csak a negyedik szintnek megfelelő 
terméket, szolgáltatást állít elő. Olyan sajnos van, ame-
lyik csak az első szint elérésére képes. Az az életképes 
szervezet, amelyik rendelkezik a negyedik szint elérésé-
nek a képességével. 

Vajon amikor konstrukciós hibákról beszélünk, és nem 
fejlesztjük termékeinket, folyamatainkat, rendszerünket, 
akkor melyik szinthez tartozunk? 
Szabványszintű meghatározások: 
MSZ EN ISO 8402, 1996: Az egység (termék, szolgálta-
tás) azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásol-
ják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket 
elégítsen ki. 
Ez a fogalom-meghatározás tartalmazza a látens, elvárt 
igények kielégítését is. Sajnos nagyon sokan összeté-
vesztik a látens, elvárt minőségi kritériumot az esztétikai 
hibával. Nézzünk egy- egy példát mi látens és mi nem 
látens igény. 
Látens, elvárt igény: Ezelőtt húsz éve vásároltunk egy 
hűtőt. Abban az időben luxusnak tűnt, ha egy hűtő tar-
talmazta a mélyhűtő, ill. a hagyományos hűtő egységet 
is. Ilyent szerettünk volna vásárolni. Egy olyan berende-
zést találtunk, mely funkcionálisan három egységre ta-
golódott. A két említett részen felül volt még egy gyü-
mölcs és italhűtő egysége is, mely külön hőmérsékletet 
biztosított a gyümölcsök, tej, üdítők részére. Ez egy lá-
tens minőségi követelmény kielégítése volt, mert egy 
olyan igényünket elégített és elégít ki a mai napig is, 
amire a vásárlás tervezetének időpontjában nem is gon-
doltunk. 
Nem látens, nem elvárt igény: Egy autóiparban felhasz-
nált hangszóró gyártása során a hangszóró hátsó fedele 
ultrahangos hegesztés során kifényesedett, mely termé-
szetesen a beépítés után nem is látszott. Ezt a kifénye-
sedést a minőséggel foglalkozó kollegák, látens minő-
ségi követelmény kielégítéseként ítélték meg. A termék 
közel 40%-át selejtezték, az elvárt vevői követelmény 
nevében. (A termék 60%-ka pontosan ugyan olyan volt, 
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mint amit selejteztek, mert a hegesztés zárt fészekben 
történt, amiben a hegesztés során képződött forgács 
hullott. Tehát a jelenség 100%-os volt, bár mértéke kü-
lönbözött.) Ez egy esztétikai hiba, mely a termék minő-
ségére funkcionálisan nem hat és a vevő látens igényét 
sem elégíti ki. Ez a selejtezés funkcionálisan csak a kör-
nyezetszennyezést elégíti ki. 
Vajon a XXI. században ez a célunk? 
Nagyon érdekes, hogy az esztétikai hibákat nem a vevők 
erőltetik, hanem a beszállítók hozzá nem értése gerjeszti 
a mértékének meghatározását. Ez az a hiba, amit látni 
lehet, amibe bele lehet kötni, amivel bizonyítani lehet, 
hogy a tevékenységük szükséges. Valóban szükség van 
rá? A fentiek szerint előnyösebb lenne a minőség fogal-
mának meghatározására a következő kritérium: 
Az egység (termék, szolgáltatás) azon jellemzőinek 
összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy 
meghatározott és elvárt funkcionális igényeket elégítsen 
ki. 
Kis eltérés, melynek hiánya hatalmas károkat tud okozni 
és okoz is. 
MSZ EN ISO 9000:2000 (ISO 2008): alapjaiban nem 
változott: 
A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját 
jellemzők egy csoportja a követelményeket. Ahol a kö-
vetelmény kinyilvánított igény vagy elvárás, amely általá-
ban magától értetődő vagy kötelező. A példák alapján itt 
is ajánlott lenne az alábbi meghatározás: 
A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját 
jellemzők egy csoportja a követelményeket. Ahol a kö-
vetelmény kinyilvánított funkcionális igény vagy funkcio-

nális elvárás, amely általában magától értetődő vagy 
kötelező. 
2. Egyes fogalmak részletesebben 
Minőség 
Mojzes István adjunktus szerint, a minőség fogalma a 
történelem során állandóan változott. Négy fő lépcsője 
ismert: 

1. Az ártatlanság kora, 
2. Az eszmélés kora, 
3. Elkötelezettség kora, 
4. A világszínvonal elérése. 

Ez utóbbi meghatározása így szól: ”A minőségi szemlélet 
mindenek felett. A megelőzés az élet útja. A szervezet-
ben célra orientált gyárak és szervezetek. Minden mun-
katárs felelős a minőségért. Folyamatos, sosem befeje-
zett tökéletesítés. Az összes (latenset is) minőség költ-
séget figyelembe veszik. Kísérlettervezés. Tervezés 
nulla hibára és eltérésre. A vevők lelkesedése. A beszál-
lító a vállalat külső része. Minősített beszállítók. A folya-
mat-szemlélet folytán a selejt nagymértékben csökken, 
minimális a minőségellenőrök szerepe.” 
Teljes mértékben egyetértek! 
Ma ezzel ellentétben, azt lehet tapasztalni, hogy növek-
szik azoknak a száma, akik a termék- és folyamatellen-
őrzéssel és a termék javításával foglalkoznak. Ez azt 
jelenti, hogy csak egy nagyon erős termék-ellenőrzés és 
a termék javítása folyik és így biztosítják a vevő számára 
megfelelő minőségű terméket. Ez nem felel meg a „Vi-
lágszínvonal” kritériumainak. 
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A gyárak, vállatok nincsenek a megelőzés útján. A ter-
mék- és folyamatfejlesztést befejezettnek ítélik meg. A 
minőségi költségeket nem veszik figyelembe, a nulla hi-
bát meg sem közelítik, inkább újra értelmezik a FOR ér-
ték meghatározását (mindegy mennyi hiba van egy PCB-
én, az csak egy panel hiba, vagy a hullámforrasztó hibáit 
kihagyják a FOR értékek kimutatásánál, mert külön ope-
rátort/operátorokat helyeznek a folyamatba, javítás céljá-
ból). A vevők, és saját vezetőségünk elégedetlenek, a 
selejt és a veszteségek növekednek, a minőségellenőrök 
szerepe és száma növekszik, tevékenységük kára nő, 
mely káros hatással van életünkre, környezetünkre. Ne 
beszéljünk az utóbbi időben történt termék visszahívá-
sokról az autóipartól, az élelmiszerértékesítésen ke-
resztül az űrhajózásig, melyek hatalmas károkat okoznak 
az egész emberiségnek. 
Minőség-ellenőrzés 
Funkcionálisan, 100%-ban, a termék ellenőrzésre hat, 
annak szelektálását biztosítja. A hibás terméket elvá-
lasztja a megfelelő, értékesíthető, felhasználható ter-
méktől. 
Mindenhol, ahol válogatással, ellenőrzéssel biztosítják a 
vevő részére a specifikált minőséget, funkcionálisan csak 
MEO–val állunk szemben. A minőség fejlődésében, már 
a korai időszakban megjelenik egy téves besorolás. 
Megkülönböztetnek: I, II, III osztályú hibát, később: kis, 
nagy és elenyésző hibát, azt követően: major, minor hiba 
és sorolhatnánk még számtalan megnevezést. 
Véleményem szerint két hiba megnevezés lehetséges 
csak: 
Nem értékesíthető a vevő által funkcionálisan nem fel-
használható, selejt, hiba. 
Megjelenésekor a terméket szelektálni kell, a vevő igé-
nyeit biztosítani kell a megfelelő termék biztosításával, 

akár a hibás termékek javításával is. Abban az esetben, 
ha nem szelektálható, nem javítható, a gyártott terméket 
meg kell semmisíteni és az újbóli gyártásról gondoskodni 
kell. A hibajelenség gyökér okát fel kell tárni és a hiba 
keletkezését meg kell gátolni. 
Esztétikai hiba, nem befolyásolja az értékesítés lehető-
ségét, a vevő funkcionálisan fel tudja használni, az élet-
tartamot és megbízhatóságot nem változtatja meg. Eb-
ben az esetben a terméket értékesíteni kell. A folyamatot 
módosítani kell, hogy megakadályozzuk a további eszté-
tikai hiba képződését. A folyamat változtatása szüksé-
ges, hogy a jelenséget megszüntessük. Semmi esetre 
sem tartozik a hiba meghatározáshoz a látens fogalom 
beleértése! Ne keverjük a látens fogalmat az esztétikai 
hiba megnevezésével! 
A fentiek alapján én a meghatározások különbségét a 
folyamat kezelésében látom, mint sem a hiba szelektálá-
sában. Sajnos ma, a multi, nagy, közép és kisvállalatok 
vezetői ott tartanak, hogy a minősítést beintegrálják már 
a folyamat tervezésekor, ami nagyon helyes, de hiszik 
azt, hogy világszínvonalú minőség fejlesztésük van, ami 
nagyon helytelen. Azért mert, közben vígan elvannak a 
kieséseken, selejteken, mert részint nem mérik azt, nem 
elemeznek, nem avatkoznak be, nem fejlesztik folyama-
taikat, termékeiket, rendszereiket és eltűrik, hogy életük 
részévé váljon a kiesés és egyben a környezetszennye-
zés. 
Minőségfejlesztés 
Ezzel szemben egy nagyon komoly és erős „minőség-
biztosításuk” van, mely funkcionálisan csak terméket és 
a meglévő folyamatot ellenőrzi, tehát MEO-juk van, mely 
határtalanul zárol, válogattat, selejteztet. A vezetőik, ve-
vőik hagyják, mert azt hiszik, hogy értenek a minőség-
fejlesztéshez, hiszen tőlük, kész recepteket kapnak az 
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éppen aktuális (SPC, SPM, Cp-Cpk értékek használata, 
FMEA, PPAP, Ishikawa, Lean, Kaizen, stb.), és egyéb di-
vatos módszerekről, attól függően, hogy a nyugat, és ke-
let, mit integrál át kis területünkre. Ne essünk tévedésbe, 
mert ezek a módszerek igen is nagyon hasznosak és 
szükség van rájuk, csak azt kell belátnunk, hogy külön 
egyik sem csoda-módszer. Ezeket a módszereket 
funkcionálisan kell használni, a termék és folyamat-
fejlesztéshez, mikor mire van szükség az adott rendsze-
ren belül, legyen az, TQC, TQM vagy QSS. 
Ezeknek a módszereknek van egy közös tulajdonságuk, 
akik kitalálták, a híres „minőségi guruk”, mind nagyon 
közel voltak rendszereikhez, a termékeikhez, a folyama-
taikhoz, nagyon jól ismerték működésüket, tulajdonsá-
gaikat. A módszereket, csak arra használták fel, hogy a 
rendszer, termék és folyamathibákat láthatóvá tegyék. 
Így a vezetőség felé érthetőbben, könnyebben tudták 
megfogalmazni az esetleges beavatkozások költségeit, 
szükségességét és vállalataikat így tették nyereségessé 
és termékeiket eladhatóvá, világszínvonalúvá. Nem vé-
geztek mást csak terméket, folyamatot és rendszert fej-
lesztettek. Nem egyszer részvényesei voltak saját válla-
latiknak, tehát érdekük volt közel menni a kiesésekhez, 
veszteségekhez, hogy azokat meg tudják szüntetni. 
3. A Rendszerek és oktatásunk hibáinak gyökér-okai 
Minden rendszer, minden konstrukció, minden termék, 
minden folyamat, annyira stabil, annyira erős, mint egy 
láncban a leggyengébb láncszem! 
A rendszerek elemzésénél nagyon nehéz eldönteni, 
hogy melyik „iskolát” képviselik, mert az őszeset ma-
gukba foglalják, mert törekszenek a tömegek teljes körű 
bevonására, a TOP menedzsment „elkötelezett” a minő-
ség iránt és természetesen megfelelnek az ISO szabvá-

nyosított rendszerének is. Az eredmények ezzel szem-
ben elmaradnak! 
Vizsgáljuk meg a mai rendszerek valamint műszaki és 
quality-s kollegák tudását, hozzáértését. A rendszerben 
mindenkinek adott feladatköre és felelőssége és tudása 
van, melyek jól szabályozottak, jól szeparáltak egymás-
tól. A probléma gyökér oka a szeparáláson van. Már az 
oktatásunkban meg van (és ez jellemző keltre és nyu-
gatra egyaránt, hiszen tőlük vettük át), a szeparáltság. 
Mérnökeink agyát pataloggiai finomságra szeletelik le, 
tudásuk mélyül, és egyben beszűkül. Hatalmas tudással 
rendelkeznek, de egyben ez a tudás csak az adott terü-
letre szól. Ez a beszűkülés természetesen rám is igaz. A 
rendszer nem is engedi meg, hogy átfogó képet kapja-
nak a termékről, technológiáról, ill. a folyamatokról. A 
quality-s kollegáknak is meg van a feladatuk, hisz a 
módszerek adottak „best practice” módszereket alkal-
mazzák és eszükben sincs a terméket, rendszert, folya-
matot fejleszteni, mert kötelező az előírt rendszert, fo-
lyamatot használni és a termékre vonatkozó előírásokat 
betartani. Az oktatással is gondok vannak. A hibák gyö-
kér okát elemezve, azt tapasztaltam, hogy a hibák több 
mint 95%-át gépészet és fizika alapismeretek problémá-
ira vezethetők vissza. Elemzésükhöz gépészekre lenne 
szükség, de ők eltűntek, mert nem egy divatos szakma. 
Negyven évvel ezelőtt, gépész volt a termelési igazgató, 
a MEO, és a Technológiai osztály vezetője és a kollegák 
is, pedig elektromos terméket gyártottunk. Ma az igaz-
gatók, közgazdasági, kereskedelmi végzettséggel bírnak, 
míg a quality-vezetők nagy része informatikus, elektro-
mos, közgazdász szakember, quality szakképesítéssel, 
vagy rosszabb esetben csak azzal, vagy a nélkül. Gépé-
szeti ismereteik minimálisak. Abban az esetben, ha vé-
letlenül gépész van a rendszerben, ő rendszerint a kar-
bantartás vezetője és a karbantartók, akik viszont az 
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elemzésekhez nem értenek. Így, hiba esetén elemzés 
nélkül avatkoznak be a rendszerbe. Ez veszélyesebb, 
mint, ha nem tennének semmit. Nem is várhatjuk el ve-
zetőiktől, hogy az ilyen jellegű analíziseket megkövetel-
jék. A quality-s kollegáknak, a rendszer csak azt a jogot 
biztosítja számukra, hogy a hibákat, TOP hibák megjele-
nésük alapján jelezzék a mérnökség felé, ahol a problé-
mát team munkában kell megoldani. Sajnos a team is 
csak elektromos, informatikus és szakosított programo-
zókból áll, kik az adott, specifikált munkájukat maradék-
talanul elvégezték. Így a legjobb esetben is a termék ja-
vítására és ellenőrzésére, minősítésére hoznak intézke-
dést, hogy a felhasználót megvédjék a selejtes terméktől. 
Messze elmaradnak a hibatérképek, a hibajelenségek 
mélyanalitikájától, így érdemben nem tudnak megfelelő 
intézkedéseket hozni. 
Elemezzük az alábbi diagramot: 
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11..  áábbrraa  

A diagram egy komponens hibaalakulását mutatja, 
mondhatjuk hosszú időn keresztül. Az alacsonyabbik, a 
komponens kimutatott törését jelzi, míg a magasabb ér-
ték a komponens összes hibáját tartalmazza. Mit mond 
ez a folyamat számunkra? Mindenekelőtt, azt, hogy a 
komponens törés szignifikánsan befolyásolja az összes 
kiesés mértékét, alakulását. Amikor a törés jelensége 
növekszik, az összes kiesés is nő. A rendszer a 18. mé-
rőpontig 5000 PPM alatt szabályozatlanul ingadozik. 
Nyugodtan állíthatjuk, hogy érdembeli beavatkozás ezen 
időszakban nem történt. Nincs szignifikáns javulás, a 
nulla érték véletlenszerűnek hat, mert a hiba ismételten 
megjelenik. Ezt követően azt látjuk, hogy a rendszerre 
egy újabb zavaró tényező hat, melynek mértéke megha-
ladja a 20 000-es PPM értéket. A vevő azonnal rekla-
mált. A vevő hangja után a rendszer elmozdul felfelé, 
mert erősödik az ellenőrzés. A problémát ellenőrzéssel 
szerették volna kezelni, hogy a vevőt megóvják a hibától. 
Az értékek 5-10 ezres PPM közé esnek, az ellenőrzés 
ellenére az értékek változatlanul szabályozatlannak tűn-
nek. A vevő leállítással fenyeget és termék visszahívás-
sal. Újabb 19 napig, érdemben nincs beavatkozás. Nem 
találják a gyökér okot, pedig a vevő már a gyártás audi-
tálását is megejtette, mely nem hozott eredményt. A 
harmadik szakaszban a hiba alakulását a beavatkozás 
után látjuk. Az összes kieső 200 PPM alatt, a kompo-
nens törése szisztematikusan nullán van. Ez azt jelenti, 
hogy valós beavatkozás csak a gyökér ok megtalálása 
és az arra ható munkautasítás változtatásával jött létre. 
Távol áll tőlem, hogy azt állítsam, hogy a közel 30 mun-
kanapon nem volt beavatkozás, hogy nem próbálták meg 
a hibát megszüntetni, hiszen a vevő is „segített”, de lé-
nyegében a folyamat mégsem változott. 
Hányszor látunk ilyen diagramot, mely nem mutat javu-
lást, nincs trendje, nem közelíti meg és nem éri el a nulla 
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hibát. Ez azt is jelenti, ha olyan diagramot látunk, mely 
nem mutat javulást, nem lehet látni a beavatkozások he-
lyét, nem közelíti meg és nem éri el a nulla kiesést, hogy 
ott a rendszer nem egyezik meg TQC, TQM, QSS rend-
szerekkel, ott csak MEO van, fejlesztések elmaradnak. 
TOP hibaelemzés 
Az előző fejezetben, TOP hibát említettem, ez is hatal-
mas gond, Az elemzéseket rábízzuk egy elektromos ja-
vító szakmunkásra, aki a meglévő megnevezésekhez 
megpróbálja beilleszteni a hibákat, természetesen na-
gyon kicsi sikerrel. Végeztem egy felmérést, az elemzé-
sek pontosságáról és a gyökér okok maghatározásának 
helyességéről Osztrák hontól Ukrajnáig, Magyarorszá-
gon több multinacionális vállalatot is beleértve. Szeret-
ném az eredményeket megosztani Önökkel. 
A quality-s, javítók, karbantartó és folyamatmérnökökhöz 
két kérdésem volt, nevezzék meg a hibákat és adjanak 
meg három lehetséges gyökér okot a nekik bemutatott 
hibákra. 
A megnevezéssel is volt némi gond, hét különböző meg-
nevezést adtak meg a három hibával szemben. Ez azt 
jelenti, hogy a hibák TOP megnevezése téves. A gyökér 
okot illetően a valós egy helyes válasszal szemben 19 
okot fogalmaztak meg, melyből egy volt helyes, az is a 
harmadik helyen állt. 
Ez viszont, azt jelenti, hogy a beavatkozásokat nem 
TOP3-5 vagy 10 hibára kell meghozni, hanem technoló-
giai szinten. Itt a gyökér ok DEK problémára utalt, mely 
kiküszöbölésével a hibák, melyek káosz szinten jelent-
keztek, teljes mértékben megszűntek. 
Egy pillanatra maradjunk még itt a 19 megfogalmazott 
oknál. Gondoljunk csak bele, ugyan ezek az emberek, 
kollegák alkotják a csapatok tagjait. Azt is könnyen be-

láthatjuk, hogy hoznak 18 téves beavatkozást, mely nem 
biztos, hogy segít, de lehetséges, hogy más hibát hoz 
létre, így a hiba megszüntetése még bonyolultabbá válik. 
Két példa a rossz beavatkozásra. 
A hibajelenség: elcsúszott, hiányzó alkatrészek a panel 
egész felületén, mely rendszertelenül jelentkezik, hol 
van, hol nincs. 
A csapat addig eljutott, hogy a paszta nyomtatással gond 
van, mert az aperture-ból nem jön ki a paszta, a pad-en 
nem jelenik meg a paszta. Mi volt a beavatkozás? 
Aperture nagyobbítás. Az aperture nagyobbítás “biztosí-
totta” a cingolyók megjelenését, amit külön tisztítani kell, 
a fém maradékot ESD kefével le kell kefélni. A hibát 
100%-ban szinte lehetetlen megoldani. Az újabb hiba, 
akár vevői reklamációt generálhat, mert mozgó egység-
ben a cingolyó elmozdulhat és zárlatot okozhat. Az ere-
deti problémát, hogy esetenként a paszta nem tud kijönni 
az aperture-ból, az természetesen semmit nem változott. 
Nézzük mi volt a gyökér ok: kb. egy éve, hogy elromlott a 
DEK hőmérséklet automata szabályzója, amit azonnal 
nem tudtak kijavíttatni, majd később feledésbe merült. Az 
azonnali „beavatkozás”, quality-s kollega utasítása: 
24ºC-nál ki, 22ºC-nál be kell kapcsolni a hűtő egységet. 
Az egy dolog, hogy idő közben két operátor távozott a 
rendszerből és csak egy kollega emlékezett az utasí-
tásra, ami több mint egy évvel előbb lett kiadva, szóban. 
Mindenki saját fantáziájára bízom a keletkezett károk 
megítélését, csak egyet említenék meg, az elmaradt 
hasznot, mert a kedves vevő időközben távozott. 
Egy másik jellemző rossz beavatkozás. 
A hibajelenség – „hideg forrasztás” az alkatrész nem tud 
leforradni, könnyen lefeszíthető az alkatrész, rosszabb 
esetekben, akár jellemzően az alkatrészek leesnek a 
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forrasztandó felületről. Mint tudjuk, alkatrészek leforra-
dása, függ az alkatrész geometriai tervezésétől, a for-
rasztandó anyagok, forraszthatóságától, a forrasz-
anyagtól és a forrasztási hőmérséklet és idő függvényé-
től. Mint fent említettem a hiba, úgy néz ki, mintha hideg 
lenne a forrasztás. A folyamat mérnők első tevékeny-
sége, hogy a hő diagramon változtat, megemeli az aktu-
ális hőmérsékletet és a megömlési időt, a hibajelenség 
megszüntetése érdekében. A jelenség nem változik. Mi-
vel az alkatrész nem ill., rosszul forrad le, a quality első 
dolga, hogy az alkatrészt mechanikusan próbálja ellen-
őrizni, az alkatrész feszegetésével, hogy a forrasztás 
létre jött-e? Mi történik ebben az estben? Azt az alkat-
részt is megfeszítik, ami esetleg jól van leforrasztva, a 
forrasztásba feszültséget, mikró repedéseket visznek be, 
némely esetben felszakítják a fóliát, mely biztosítja a se-
lejt növekedését, a vevőnél a hiba megjelenését, a vevői 
reklamációt. A vevő reklamálni fog, rosszabb esetben a 
hiba gyökér okát a vevő szeretné megkeresni és a prob-
lémát megoldani. A reklamáció elkerülése végett a hibát 
100%-os kontroll, ill. javítási körbe vonják, ami többlet 
kiadással jár, de a problémát nem oldja meg. Jobb, eset-
ben az alkatrész elküldik analitikai vizsgálatra valamelyik 
egyetemre, főiskolára, bevizsgálás céljából, hogy miért 
nem jön létre a forrasztás? Nagyon érdekes, hogy 
számtalan esetben csak az alkatrészt küldik el, így csak 
az kerül bevizsgálásra, pedig a forrasztás minősége függ 
a két forrasztandó felület és a forrasztó anyag minősé-
gétől.  Ez funkcionálisan három anyag bevizsgálását te-
szi szükségessé. Továbbá nem csak anyagvizsgálat 
szükséges, hanem az alkatrész és a tervezett elektro-
mos hordozó konstrukciós felülvizsgálata is, mert gyakori 
hiba, hogy a tervezés itt tévedett. Nem sokat, 0,001-
0,01mm-ert. Ismétlem, egy konstrukciós hiba, gyakorla-
tilag 100%-os hibát jelent. Természetesen a hibát nem 

100%-ban észlejük, minősítésük nem megoldható 100%-
ban, így biztos, hogy reklamációhoz vezet a hiba gyökér 
okának nem kezelése. 
Példák a PCB / alkatrész konstrukciós hibákra: 
Hibajelenségek: Leforrasztatlan alkatrész. A termék ere-
detileg dán tervezésű, az érintett vállalat Franciaország-
ból transzferálta, megfigyelhető volt, hogy a negyedik 
kivezetőn nincs forraszanyag. A probléma az volt, hogy 
az alkatrész hűtő felülete elérte a kivezető felületét a ne-
gyedik érintkező pontnál. Így a nagyobb felület elszívta a 
forraszanyagot, a forrasztás nem tudott létrejönni. A 
pasztamennyiség változtatásával a hibát 100%-ban meg 
tudtuk oldani. A francia kollegák nagy bánatára nem volt 
probléma a termékkel. Elmondásuk szerint három fő ja-
vította, műszakonként, csak, ezt az egy pozíciót náluk.  
Még véletlenül se higgyük azt, hogy csak ezzel az 
egyetlen alkatrésszel van probléma. Ebbe a forrasztási 
problémakörbe tartoznak a felületi hűtő egységgel ellátott 
alkatrészek, a diódák, felületszerelt csatlakozók, led-ek, 
kondenzátorok, stb., alkatrészek. 
Gép konstrukciós hiba 
Hibajelenség: felálló alkatrészek, a típust a levegőben 
próbálták beültetni. Gép konstrukciós hiba. Alátámasztás 
konstrukciós módosításával a megszűntek a hibák. 
Folyamathibák : segédeszköz, konstrukciós hiba. 
Hibajelenség: A DEK-nél nem megfelelő SPC, egyenet-
len pasztázás a PCB-én és felálló alkatrészek. Ezek a 
hibák a DEK problémákra vezethetők vissza. A gyökér 
ok a DEK-ben használatos segédeszköz konstrukciós 
hibája. A beszállító nem volt hajlandó a termék módosí-
tására. Beszállító váltása után a hibák 100%-ban meg-
szűntek. 
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Folyamathibák: DEK karbantartói hiba: 
Hibajelenség: A DEK- nél nem megfelelő SPC, egyenet-
len pasztázás a PCB-én és felálló alkatrészek, a forrasz-
anyag lefröccsent a pad-ről, a forrasztás nem jött létre, 
az alkatrész 90º-kal elfordulva van. Ezek a hibák a tisz-
tító berendezés hibái, melyek karbantartással megszün-
tethetők. 
Folyamathiba: Hullámforrasztáskor „lemosódott alkatré-
szek”. 
Ez a hiba a beültető gépsor helytelen beállításából fakad. 
Nem vesszük figyelembe az azonos szélességű névér-
tékkel rendelkező panelek szórását a gép beállításakor. 
A hiba nem a hullámforrasztó hibája! A hullám forrasztó-
ban nem mosódnak le az alkatrészek! Nagyon érdekes, 
hogy egy multinacionális vállalat a jelenséget kiírta az 
egyetemistáknak, hogy a gyökér okot határozzák meg. 
Véleményem szerint, azok értenek a problémához a 
legjobban, akik az adott terméket gyártják és a probléma 
elszenvedő alanyai, de a problémát az operátor nem 
fogja tudni kezelni, őt csak meghallgatni és meghallani 
kell, folyamatmérnökre van szükség.  
Egyéb konstrukciós hibák: 
Hibajelenségek: PCB/alkatrésztörések, fólia szakadások, 
itt beszélhetünk a teszter konstrukciós hibáról, készter-
mék konstrukciós hibáról és, a szerelés során használt, 
segédeszköz konstrukciós hibájáról.  Megoldásuk nem 
érte el a 10e Ft-os nagyságrendet. 
Alkatrész és PCB konstrukciós hiba: 
PCB konstrukciós hiba, nem vették figyelembe az alkat-
rész és a PCB hő tágulási együtthatóját.  
Félkész termékek konstrukciós hibái: 
Hibajelenség: Törött alkatrészek. Konstrukciós hibák. 
Bizonyos esetekben viszonylag olcsón megoldható a 

beavatkozás, de gyakori a szerszám újratervezése, a 
magas költségek elkerülése érdekében javasolt a terve-
zés utáni, termék konstrukciós FMEA elvégzése. 
Konfúzió: 
A 0,001-0,01mm-res tévedések. Mekkora eltéréseket, 
hibákat, károkat tudnak okozni, pedig, milyen kicsi hibák, 
ez a 100-1000 méter hosszúságú gépsorokhoz és a 
késztermékekhez viszonyítva (mosógép, hűtő, autó, űr-
hajó)? Elenyésző, de funkcionálisan nem elhanyagol-
ható! Mekkora káoszt tudnak okozni ezek a kicsi eltéré-
sek? Jellemzőjük, hogy nem lineárisan növekszenek a 
károk, hanem exponenciálisan, határtalan a jelenség 
kára. Egy fajta alkatrészből esetenként, az elektromos 
hordozón van 30-40 db. komponens. Ez, egy terméken 
30- 40 hibalehetőséget hordoz magában és ebben az 
esetben nem beszéltünk másik alkatrészről, folyamat és 
rendszer hibákról. Válogatást, ellenőrzést, javítást igé-
nyel a termék, mely nem oldja meg a problémát, mert a 
hiba 100%-os, mert konstrukciós, fejlesztési hiba, az egy 
más dolog, hogy a hibából csak 20-30%-ot észlelünk, 
első második átnézésre. Ezek a műveletek csak kevere-
désre jók, a veszteségek növelésére jók, de termék mi-
nőség fejlesztésére nem! A hibák megszüntetésére nem! 
Ezeket a hibákat nem lehet operátori szinten kezelni, ők 
nem tudják ezeket a hibákat megoldani. Rendszer, fo-
lyamat, technológiai szinten kell kezelni. Komoly analiti-
kusok, gépészek kellenek a rendszerbe, mely jelen pilla-
natban a rendszerek nem biztosítanak. Sem az oktatási 
rendszerünk, sem a kis és nagyvállalatok szervezeti fel-
építése nem biztosít gépészt ezekre az analitikákra. 
Mekkora gond ez, az is bizonyítja, hogy a vállaltok csak 
elektromos analizátorokat keresnek, gépészeket nem, fel 
sem merül az analizátort kereső kollegában, hogy a gyö-
kér ok nem elektromos jellegű, bár az igaz, hogy egy 

Magyar Minőség XX. évfolyam 01. 2011. január 43/66 oldal



20 éves a Magyar Minőség Társaság 
rossz forrasztásnál nincs kontaktus és az elektromos 
hiba, de annak gyökér oka nem. Mit tud megoldani egy 
elektromos műszerész egy DEK konstrukciós problémá-
nál? Elektromos termékeket gyártó egységnél 10 év alatt 
kétszer kerültem olyan helyzetbe, hogy elektromos fej-
lesztési problémával álltam szemben, vígan fordultam 
elektromos szakemberhez, mert elektromos szakember 
van bőven. 
Ma ott tartunk, hogy egy ilyen hibára felhívtam a figyel-
met fejlesztési szakaszban, a válasz az volt, hogy a 
gyártási pontosságot nem tudják betervezni. Bocsánat, 
először is betervezhető, másodszor a gyártásig még el 
sem jutottunk, ne keverjük össze a gyártás szórását a 
tervezési hibával. 
Csak a fenti hibákat elemezve vizsgáljuk meg, hogy mi-
lyen fizikai, kémiai jelenséghez köthető a probléma meg-
oldása (a felsorolás nem a hibajelenségek tükrében tör-
ténik): mechanikai feszültség, adhéziós erő, felhajtó erő, 
nyomás, geometria, hő tágulás, folytathatnám a felsoro-
lást, de a lényeg az, hogy a jelenséget megértsük, mert 
akkor a problémát meg fogjuk tudni oldani. 
Azt a problémát, amit ismerünk meg is tudjuk oldani. 
4. A kilábalás eszközeinek értékelése 
Minőségbiztosítás, minőségirányítás 
Ezek a fogalmak, funkcionálisan megegyeznek a termék 
és adott folyamat ellenőrzésével. Jellemzője, hogy nö-
vekszik a MOE, MBO, MI (irányítás), stb. hatalma, záro-
lások, selejtezések aránya, mely erősebb válogatást 
eredményez. Egyre több javításra váró termék lesz, amit 
a felelősségre vonás elkerülése végett, esetenként még 
el is dugnak, keveredéshez, azonosíthatatlansághoz, 

káosz hoz, vezet. Ezzel párhuzamosan érzékeny vevő 
esetében növekszik a vevői elégedetlenség is. 
Minőségfejlesztés 
Térjünk vissza Mojzes István adjunktus minőség fogal-
mának a világszínvonal elérése című meghatározásá-
hoz: ”A minőségi szemlélet mindenek felett. A megelőzés 
az élet útja. A szervezetben célra orientált gyárak és 
szervezetek. Minden munkatárs felelős a minőségért. 
Folyamatos, sosem befejezett tökéletesítés. Az összes 
(latenset is) minőségköltséget figyelembe veszik. Kísér-
lettervezés. Tervezés nulla hibára és eltérésre. A vevők 
lelkesedése. A beszállító a vállalat külső része, állandó 
kapcsolattartással. A vevők által minősített beszállítók. A 
folyamat szemlélet folytán a selejt nagymértékben csök-
ken, megközelíti és eléri a nulla kiesést, eltérést, mini-
mális a minőségellenőrök szerepe.” 
Mindenek felett: minőségi szemlélet. 
Szerencsés az a quality vezető, akinek elöljárója a minő-
ség iránt elkötelezett. Még szerencsésebb, ha a rend-
szer, termék és folyamatfejlesztést szükségesnek látja 
és támogatja azt. Sajnos a gyakoribb jelenség, hogy nem 
járatosak e szakmában, csak a költségeket látják a 
tevékenységek alapján és szükséges rossznak tartják 
azt, mert magasak a javítási és válogatási költségek és a 
vevő sem boldog. Természetesen az ISO követelések-
nek megfelelően a rendszert úgy építik ki, hogy az tük-
rözi a minőségszemléletet, de valójában nem hívei an-
nak. Sajnos nem értenek hozzá, és nem ismerik a rend-
szer, folyamat, termék fejlesztés előnyeit. Előbbre való a 
termék mennyiségének legyártása, ha még azt válogat-
tatni és javíttatni kell, még akkor is, hogy a vevőt 
mennyiségileg ki tudják elégíteni. 
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Megelőzés az élet útja. 
Az FMEA a lehetséges hibák analízise. Az összeszerelő 
termeléseknél a folyamat FMEA-t (mert a rendszer sze-
rint csak ez tartozik rájuk) azzal kezdik, hogy a bemenő 
alkatrészt, gépet, rendszert jónak minősítik, és azzal to-
vábbá nem foglalkoznak. Ennek következményeként, a 
problémák megmaradnak, legyen szó rendszer, termék, 
vagy folyamat problémáról. A hibákat csak abban az 
esetben lehet megelőzni, ha tudjuk a problémák okait, 
vagy lehetséges okait. Ki gondolt volna arra, amikor az 
ISO szabványok alapjait lefektették, hogy egy ilyen sza-
bályzás állandósultságot hoz létre, mely gátja a fejlődés-
nek. Vajon az a rendszer, mely ragaszkodik az termék és 
folyamat FMEA-hoz, létrejöttekor megvizsgálta a lehet-
séges problémákat a rendszerre vonatkozóan? Azt hi-
szem, hogy elérkezett az idő, hogy tévedhetetlennek hitt 
rendszereinket felülvizsgáljuk és fejlesszük azokat. 
Célra orientált gyárak és szervezetek. 
Fontos kritériumok, sajnos túlszabályozottra sikeredtek. 
Lásd „A Rendszerek és oktatásunk hibáinak gyökér okai” 
című részt. 
Minden munkatárs felelős a minőségért. 
Nagyon érdekes jelenség, hogy néha az operátorok el-
kötelezettebbek, mint akik a rendszerben felettük van-
nak. Én a probléma gyökér okát abban látom, hogy a 
főiskolát-egyetemet végzett kollegáknak, hatalmas önbe-
csülésük van, amerikai módra és tévedhetetlennek hiszik 
magukat. Ők mindig az operátorokban keresik a hibát, de 
mint említettem, nem az operátorok a hibásak. A másik 
gond, hogy kollektív felelősség vállalás van. Egy magyar 
közmondás szerint közös lónak túrós a háta. Ez sajnos 
itt is így működik, a csapat a hibás. Fel kellene vállaltatni 
az egyéni felelősséget, beleértve a kiemelkedően jól tel-

jesítő kollegák megbecsülését is. A fejlődést mindig azok 
a kollegák hozzák magukkal, akik kilógnak a sorból, ter-
mészetesen pozitív értelemben értve. 
Folyamatos, sosem befejezett tökéletesítés. 
Ezt a vállalatok szisztematikusan elfelejtik. Kész recept 
alapján dolgoznak, fel sem merül az alkalmazottakban, 
hogy lehet jobban és még jobban dolgozni, sőt még 
büszkék is magukra, hogy a Best Practices elvei alapján 
dolgoznak.  BETTER WAY Minőségirányítási Rendsze-
rek Tanácsadó BT. egyik jól fogalmazott mondata: 
„HOLNAP JOBBAN” Igen ezt kellene magunkévá tenni, 
mert ez változást, fejlődést jelenthet. Az állandósultság, 
ha még megfelel a Best Practices eljárásoknak, még ak-
kor is elmaradást hoz magával. 
Az összes (latenset is) minőségköltséget figyelembe ve-
szik. 
Minőségi költség, azt hiszem ez egy fogalom, sajnos 
nem csak nekem, hanem kis, nagy és közép vállalatok 
vezetői részére is. Nagyon gyakori, hogy a vesztesége-
ket sem mérik, nem hogy a minőség költségeit, pedig 
hatalmas szükség lenne rá. Szerettem volna látni, azt a 
quality vezetőt, aki a rossz döntése után, mely a telefon-
készülékek összetörését indítványozta, mikor annak ki-
mutatását elkészíti. 40%-os nyereség helyett 40% vesz-
teség. Őt egy érdekelte, hogy a vevő jó terméket kapjon, 
hogy a jó terméket is összetörette, az már nem zavarta. 
A külső és belső igényeket, veszteségeket egyensúlyban 
kell tartani, egyiket sem szabad a mási érdekeinek alá-
rendelni. A külső igényeket úgy kell kielégíteni, hogy az 
ne okozzon belső veszteséget. 
Kísérlettervezés, tervezés nulla hibára és eltérésre. 
A rendszerekbe be van építve az FMEA, a próbagyártás, 
a TR, NPI termék, folyamat és a minőségért felelős mér-
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nök, de az értelmezéssel kis gond van. Rendszeresen 
beépítik a kiesések javítását a folyamatba, ahelyett, hogy 
a hibát analizálnák és ellimitálnák. Véleményem szerint 
egy TR csak akkor elfogadható, ha a termékekhez nem 
kell javítás céljából hozzá nyúlni. Elsőre, hibátlan termék 
előállítása lehet csak az egyetlen cél. A tervezés idő-
pontjában egy termék módosítása kisebb költség, min, 
ha az már a folyamatban módosulna. 
A vevők lelkesedése. 
Nagyon ritka jelenség. Gyakoribb az elfogadottság, mint 
az elégedettség. Mitől is kellene lelkesedni a vevőnek, 
mikor meghatározott PPM szinten kell teljesíteni és na-
gyon gyakran még az sem sikerül. Nem veszik észre, 
hogy a fejlődésnek ő maguk a gátlói, mert nem követ-
eleik meg a zéró kiesés célkitűzését és az alkatrész be-
szállítók részére AQL szintet engednek meg, mely meg-
jelenhet a kimenő minőségben is. 
A beszállító a vállalat külső része, állandó kapcsolattar-
tással. 
Sok éves tapasztalatom, hogy a vevő a fejlesztésre a 
leginspirálóbb. Volt olyan autóipari vevőnk, akinek az 
eredményei 18 évet mutattak egy grafikonon és a trend-
je folyamatos fejlődést mutatott. A minőség fejlesztés 
olyan, mint a történelem, ha nem tudjuk, hogy honnan 
jöttünk, azt sem fogjuk tudni hová megyünk. Ez azt je-
lenti, hogy egy termék élettartam gyártási ciklusát, egy 
piac fejlődését célszerű egy diagramon kimutatni. Semmi 
esetre se használjunk napi, heti, havi kimutatásokat és 
hozzunk akciókat TOP 3-5-10 hibára. A hibákat ismét-
lem, technológiai szinten kell megoldani! 
A vevők által minősített beszállítók. 
A beszállítói kapcsolattartásnak, ugyan olyan hatása van 
a minőségfejlesztésre, mint a vevői kapcsolattartásnak. 

Legyünk mi is olyan hatással a beszállítókra, mint ami-
lyen hatással van a vevő ránk nézve! 
A folyamat szemlélet miatt a selejt nagymértékben csök-
ken, megközelíti és eléri a nulla kiesést, eltérést, mini-
mális a minőségellenőrök szerepe. 
Selejt nagymértékben csökken, megközelíti és eléri a 
nulla kiesést - komoly kitétel, sajnos csak úgy lehet el-
érni, ha az ember hisz benne. Nem költséges, csak oda-
figyelés kérdése. A hibákhoz közel kell menni, meg kell 
érteni, hogy a probléma milyen jelenségtől függ, és azt 
mivel tudom befolyásolni. Az esetek 90 százalékában, 
költségben,10-20 ezres Ft-os tételekről van szó, a kiesé-
sek, veszteségek, ezzel szemben milliókat tesznek ki és 
akkor még nem is beszéltünk a termék visszahívásokról, 
az elmaradt haszon fogalmáról, a piacvesztésről, melyek 
milliárdos veszteségek. 
5. Következtetés 
Mindenhol gond van, ahol nem mérik a költségeket, 
eredményeket, kieséseket, ha mérik, és az eredmények 
hektikusan, spontán változnak, szisztematikusan nem 
érik el a zéró kiesést, megtűrik a kieséseket, target felett 
vannak, nem analizálnak, és nem hoznak olyan beavat-
kozásokat, melyekkel szignifikáns eltéréseket tudnának 
elérni a javulás érdekében. Gond van, ott ahol elfogadják 
az AQL érték fogalmát, ahol a gyártást megelőzően PPM 
kalkulációt végeznek, hogy melyik technológiai folyamat-
nál mennyi PPM érték a megengedett hiba érték, mert 
ott, nincs minőségfejlesztés ott, funkcionálisan csak mi-
nőségellenőrzésről és csak az adott rendszer, folyamat 
és termék minőségbiztosításról beszélhetünk.  
Hibajavításnál, fontosabb a megelőzés, melyet folyama-
tosan kell végezni. Nem fejlődhetünk, ha nap - nap után 
ugyan azt tesszük, mert akkor ugyan azt az eredményt 
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fogjuk kapni, ez pedig egyfajta állandoltságot jelent és 
semmi esetre sem fejlődést. Elérkezett az idő, hogy a 
minőségellenőrzés szintjéről a minőségfejlesztés szint-
jére lépjünk, de ez komoly nézetbeli változást igényel, 
úgy az oktatási rendszerünkben, mint a vállalatok rend-
szereiben. 
6. Javaslat a világszínvonal eléréséhez. 
Azonnali beavatkozás: 
Állításaim helyességének felmérése, elemzése független 
szervezetek által, közös auditok a rendszer, termék és 
folyamatelemzésekhez. Ez, elképzelésem szerint történ-
het EU pályázattal, mely tartalmazná: - a rendszerek, - 
folyamatok, termékveszteségek valós felmérését, gyökér 
okok maghatározását, tervet a hibák megszűntetésére, 
az eredmények visszaellenőrzésére, - és környezeti 
szennyeződés csökkenésének felmérését. 
A termelési egységek vezetőinek, a minőségrendszerek-
ben lévői kollegák továbbképzését, az egyetemek, főis-
kolák és egyéb olyan intézmények bevonásával, ahol a 
problémák megszüntetését a gyakorlatban tudják meg-
mutatni. Erre azért van szükség, hogy akik nem hisznek 
a zéró defekt elméletben, azok megtapasztalják, hogy 
igenis dolgozhatunk nulla kieséssel, hogy a cél elérhető. 
Megelőző beavatkozás: 
Mindenképen javaslom az alapoktatás kémia, fizika tan-
tárgyak szétválasztását és az eredeti óraszámok vissza-
állítását, kiemelve a kémiai, fizikai jelenségeket és hatá-
sukat. 

- Az egyetemek, főiskolák gépészeti szakán javasol-
nám a minőségfejlesztés, a világszínvonal elérésé-
nek feltételeinek tanítását.  

- Minden más egyetemen, főiskolán javasolnám a gé-
pészeti alapismeretek és a világszínvonal elérésé-
nek feltételeinek tanítását.  

- Javaslok, egy olyan tankönyv jellegű tanulmány 
megírását, mely első fejezete az elektronikai termé-
kek gyártásánál lenne segédeszköz a hibák kiküsz-
öbölésére. Azért kezdeném ezzel a meghatározás-
sal, mert ez az iparág, befolyással bír az összes 
többi iparágra, legyen az gyógyszeripar, vegyipar, 
gépipar, egészségügy, stb.  

- Javaslom, hogy a felméréseknél megoldott 
problémákat összefoglalva, „Hibajelenségek, jelen-
ségek gyökér okai és a problémák megoldási ja-
vaslatát” dolgozzuk ki egy „Beavatkozási kézikönyv 
„formájában.  

- Javaslom az új Quality Development System vagy 
Product, Process and System Development kidol-
gozását.  

- Utoljára, de nem utolsó sorban átmenetileg javaslok 
minden termelő rendszer tartalmazzon egy termék 
és folyamatanalizáló, lehetőség szerint gépész 
szakképesítéssel rendelkező kollegát, vagy átkép-
zett, új termék, NPI technikust és mérnököt is. 

A fentiek bevezetésével megcélozhatjuk a világszín-
vonal elérését, Minőségi Rendszerek, Folyamatok és 
Termékek Fejlesztését. 
______________________________________________  
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A Dr.Topár Józseffel készített riport kiemelkedik sorozatunk szokásos beszélgetései közül. Ennek az az oka, hogy a ri-
port alanya, egyik jelentős egyetemünk oktatója, a szakszerűen megfogalmazott kérdések megválaszolása során bőveb-
ben kifejti véleményét a minőség-szakma napjainkban sokat vitatott, aktuális kérdéseiről, mint pl. a minőség értelmezése, 
a TQM szerepe, a minőség helye a felsőfokú képzésben. Ennek köszönhetően e riport -a szerkesztő örömére- terjedel-
mében és tartalmában is jelentősen meghaladja a szokásos kereteket, és szakmai állásfoglalásnak is tekintendő. 

  
JJÓÓKK  AA  LLEEGGJJOOBBBBAAKK  KKÖÖZZÜÜLL  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr  
Beszélgetés Dr. Topár Józseffel 

 

 „… a színvonalas vezetői munka nem 
nélkülözheti az alapvető 

minőségmenedzsment ismereteket és a 
minőségmenedzsment iránti 

elkötelezettséget.” 
 
 

Dr. Topár József 
 

- Szakmailag sikeres évek állnak mögötted. Melyek 
voltak pályafutásod legjelentősebb állomásai? 

- Pécsett születtem 1950-ben. A középiskolában már 
elköteleződtem a műszaki pálya iránt, -az abban az 
időszakban viszonylag fiatal intézményben- a Pécsi 
Vegyipari Gépészeti Technikumban érettségiztem. 
Ma is úgy látom, hogy a vállalatoknál hiányoznak 
azokkal a kompetenciákkal rendelkező szakemberek, 
amelyeket a technikumok képeztek. 

A Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem gé-
pészmérnöki oklevelet 1974-ben vegyipari gépész 
szakon. A diploma megszerzését követően „itt ra-
gadtam” az egyetemen és immár 36 éve az intéz-
mény munkatársa vagyok. Az egyetemen elég szo-
katlan pályát jártam be, hiszen több tanszéken is dol-
goztam. Végzés után a Hőenergetika Tanszék 
tanársegédeként Heller László professzor úr mellett 
kezdtem, majd a jelenlegi tanszékemen töltött rövid 
(egy tanéves) kitérő után a diplomát adó tanszék hí-
vott vissza, és én örömmel tettem ennek eleget. 

Megjegyzés
Ügyvezető igazgató, IFKA- Minőségfejlesztési Központ
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1977- 1994 között a Vegyipari- és Élelmiszeripari 
Gépek Tanszék munkatársa voltam, először tanárse-
gédként, majd az 1981-ben megvédett műszaki dok-
tori disszertációmat követően adjunktusként. Így az 
egyetemen munkaviszonyban eltöltött 20 évemben a 
műszaki hőtan, az energia gazdálkodás, az egyidejű 
hő- és anyagátadási folyamatok, a kémiai reaktorok, 
a vegyipari- és élelmiszeripari gépek oktatása és 
ezen diszciplínák kutatásával foglalkoztam. E terüle-
tek alkalmazását is fontosnak tartottam és éppen ezét 
elég sok vállalati probléma megoldásával foglalkozó 
kutatási- fejlesztési projekt aktív résztvevője, majd 
vezetője is voltam. 
1987-ben Shiba professzor szakmai támogatásával 
indított ÁMR projekt volt az első, amelynek keretében 
a minőség a látókörömbe került. Egyetemi kollégáim 
Dr. Kövesi János és Dr. Szabó Gábor Csaba erőtel-
jes rábeszélésére és hathatós segítségével kapcso-
lódtam be az AMR projekt megvalósításába szakér-
tőként, tanácsadóként. Addigi feladataim megoldása 
is mindig felvetette a műszaki, technológiai kérdések 
mellett ennek szervezési, vezetési és gazdasági ele-
meit is. A Tungsram Fényforrás Gyárában indított 
ÁMR pilot projektben végzett tanácsadói, szakértői 
munka indított arra, hogy mind többet és többet fog-
lalkozzak a minőségmenedzsment kérdéseivel. 
1993-ban nagyszerű lehetőségem nyílt arra, hogy 
résztvevője legyek a New Yorki Állami Egyetem és a 
BME USAID által támogatott közös projektjének, 
amely a „TQM hazai elterjesztését a felsőoktatásban, 
kutatásban és vállalati gyakorlatban” címmel indult 
akkor. Ez a projekt eldöntötte, hogy feladataim fóku-
szába a minőségmenedzsment került és ezért fel-
adva korábbi szakmai területemet 1994 elejétől -leget 

téve a hívásnak- a Menedzsment és 
Vállalatgazdaságtan Tanszék munkatársa lettem. E 
tanszék a hazai minőségmenedzsment oktatás és 
kutatás kiemelkedő műhelye, zászlóshajója. Ennek 
eredményeként az oktató és kutató munkám fóku-
szába a minőségmenedzsment került. 
1994-től a BME graduális és posztgraduális képzé-
seiben minőségmenedzsment és a Total Quality 
Management tárgyakat (különböző neveken és óra-
számban) oktatok. Számos TDK és diplomaterv té-
mavezetője voltam minőségmenedzsment témakö-
rökben. A már említett SUNY-BME TQM projektjének 
résztvevője, majd vezetője voltam 1993 és 1999 kö-
zött. Irányításommal alakult ki az ország több felső-
oktatási intézményében a TQM Center hálózat. Té-
mavezetője voltam egy Phare projektnek, amelynek 
keretében került sor 12 tárgykörben technológia- és 
minőségmenedzsment tananyagok kifejlesztésére. A 
BME részéről projektvezetője voltam egy Leonardo 
projektnek, amely több EU-s ország közreműködésé-
vel a tudás- és minőségmenedzsment rendszerek 
szinergiáinak kihasználását vizsgálta. 
A BME-en kívül a Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum posztgraduális képzé-
sében a Minőségfejlesztési módszerek és az Egész-
ségügyi intézmények önértékelése modul vezetője 
vagyok. Esetenként minőségmenedzsment tárgyat 
tartottam a Nyugat-magyarországi Egyetem és a 
Szegedi Tudományegyetem szakirányú posztgraduá-
lis képzéseiben. 
Az ISO 9000-es világával is tanácsadóként ismer-
kedtem meg. Elsőként a Dunapack Rt. Hullámtermék 
Gyára minőségmenedzsment rendszerének kialakítá-
sát és sikeres tanúsítását támogattam szakértőként. 
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Majd ezt több más vállalkozás és szervezetben vég-
zett tanácsadói munka követett, az ezzel kapcsolatos 
referenciáim száma 150-200 körül van. Itt szeretném 
megemlíteni azt a nagyszerű lehetőséget, amelyet a 
Karsai Holdinggal és személy szerint Karsai Bélával 
1995- től napjainkig tartó munkakapcsolat jelent. E 
holding tulajdonosa a minőség elkötelezett híveként a 
TQM vezetési filozófia és az ISO 9000, majd 14000 
szabványrendszerek előírásainak alkalmazásában 
adott lehetőséget és támaszkodik a tanácsadói, 
szakértői tevékenységünkre. 
Kutatás területén a minőségmenedzsment rendsze-
rek és a Total Quality Management hazai alkalmazá-
sának és továbbfejlesztésének kérdéseivel foglalko-
zom. E témához kapcsolódóan több vállalat, intéz-
mény és szektor minőségügyi rendszerfejlesztő 
tevékenységét (ISO 9000, TQM) irányítottam szak-
értőként, tanácsadóként. Utóbbi évtizedben aktívan 
közreműködtem a közszolgáltatási szektor (közigaz-
gatás, felsőoktatás, közoktatás, egészségügy) minő-
ségmenedzsment rendszereinek kialakításában és 
fejlesztésében. 

- Oktatási területeid közül (minõségmenedzsment, 
minõségirányítás, vállalati minõségbiztosítás) melyik 
áll hozzád a legközelebb? 

- Természetesen a Total Quality Management terület 
elkötelezett híve vagyok. Általánosabban fogalmazva 
a minőségmenedzsment menedzsment orientált ele-
meit tartom hozzám közel állónak, legyen ez bármely 
filozófiai megközelítésre felépítve. Az említett tárgy-
nevek ürügyén szabad legyen megemlítenem, hogy 
bár a mai gazdaságban széles körben használt a mi-
nőségirányítás kifejezés, én ezt nem szeretem, hi-

básnak tartom. Sajnálatos, hogy a minőség területen 
elterjedt ennek használata. Akkor került be a köztu-
datba, amikor az ISO 9000 szabványrendszer 2000-
es változatát magyarra fordították. Meggyőződésem, 
hogy a menedzsmentnek nem helyes megfelelője az 
irányítás. Sok emberben a szabvány szellemiségétől 
eltérő, téves képzeteket is kelt. Az a véleményem, 
hogy el kellene fogadnunk, hogy a menedzsment szó 
már a magyar köznyelvbe beépült, de ha mindenkép-
pen le szeretnénk fordítani, akkor én a vezetés szót 
használnám (tudom ennek is vannak vitatható ele-
mei). Én különben az ISO 9000 szabványrendszer és 
más hasonló rendszerekre a formalizált minőségme-
nedzsment rendszerek megnevezést használom szí-
vesen. E mellet természetesen a TQM alapú, szerve-
zetek kultúrájára szabott rendszerek híve vagyok. 
Sajnálattal látom, hogy a legújabb szabványok ki-
adása során is az „irányítás” szerepel az angol 
management helyett. 

- Miként tartod karban ismereteidet, s hogyan tudsz 
fejlődni? 

- Az ismeretek fejlesztése szempontjából az egyik leg-
fontosabb elem az a szakmai közösség és értékrend, 
amely tanszékünkön az utóbbi évtizedekben kialakult. 
A munkatársakkal való szakmai eszmecserék, egyes 
kérdések megvitatása mind a kérdésben felvetett célt 
szolgálja. 
Másrészt az ismereteim karbantartása szempontjából 
alapvető, hogy fiatalok, egyetemisták között élek, akik 
kérdéseikkel, véleményükkel ösztönöznek újabb és 
újabb ismeretek megszerzésére. 
E kérdéskörben megemlítem, hogy az egyetemi pá-
lyafutásom során mindig fontosnak tartottam, hogy a 
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szakmai kérdésekben elmélyedni, kutatási feladato-
kat is végezni kívánó hallgatók tudományos diákköri 
tevékenységét segítsem. Évente általában 2-4 TDK-
zó hallgató témavezetője voltam. E hallgatók is ösz-
tönöztek és egyben segítettek is abban, hogy a 
szakma aktuális kérdéseiben tájékozott legyek. 
Másik fontos hajtóerő az MBA képzésünk. 1996 óta e 
képzésben minőségmenedzsmentet oktatok. A kép-
zés hallgatói között a napi vállalati és intézményi 
gyakorlatot jól ismerő vezetők, leendő vezetők van-
nak, akik tapasztalataik megosztásával, kérdéseikkel, 
felvetéseikkel segítenek a szakmai kérdések átgon-
dolására, az újabb területek megismerésére. 
Harmadrészt említeném a vállalati, intézményi pro-
jekteket, ahol tanácsadóként, szakértőként csak ak-
kor lehet hiteles az ember, ha az adott kérdésekre a 
mindenkori naprakész, releváns megoldásokat tudja 
ajánlani. Ezért is háborít fel nagyon az a rövidlátó ta-
nácsadói magatartás, amikor egyszer kidolgozott 
„konzervekkel” kívánnak a (minőség) tanácsadói pi-
acra lépni. Sok esetben a hibás árverseny következ-
tében sokszor győztesen. Már több vállalkozás ve-
zetője fejezte ki nekem csalódottságát, amikor az 
alacsony ajánlati ár alapján választott tanácsadótól 
nem azt kapták, amit elvártak volna. 
Negyedik elemnek említeném a diplomatervező hall-
gatókat. Az elmúlt években jellemzően évente 20-30 
minőségmenedzsment témakörrel foglalkozó diplo-
matervet konzultáltam. A diplomatervet készítő hall-
gatók konzultálása is sokat segít a szakmai ismere-
teim folyamatos fejlesztésében és karbantartásában. 

- Mit jelent számodra a minőség? 

- Értékrendet, viselkedésformát és természetesen tulaj-
donságokat és jellemzőket is. 
Ha definícióban gondolkodunk, akkor én a stratégiai 
oldalról történő megfogalmazást tartom helyesnek: “A 
minőség alapvető üzleti stratégia, amely alapján 
született termékek és szolgáltatások teljességgel ki-
elégítik mind a belső, mind a külső vevőket azzal, 
hogy megfelelnek kimondott és kimondatlan elvárá-
saiknak.” 
Természetesen ez alapján a minőséget a mindennapi 
munkában nem olyan egyszerű megfogalmazni. Hi-
szen az a kérdés, hogy egy-egy termék, szolgáltatás 
esetében az a kérdés, hogy ki a vevő/partner és mire. 
Csak akkor jutunk el a megfelelő minőség értelme-
zéshez, ha szélesen értelmezzük a vevőt és igényeit. 
Ez különösen fontos a társadalmi szolgáltatások te-
rületén. 
Minőség iránt elkötelezett-e az a vevő, akit a bevá-
sárlóközpontban tökéletesen kiszolgálnak, de termé-
szetesnek veszi, hogy a bejárathoz legközelebbi, 
mozgássérülteknek fenntartott parkolóba áll be, holott 
nem rendelkezik ilyen jogosultsággal? 
Egy művészeti alkotást mikor tekinthetünk minőségi-
nek? Ismerek olyan családot, ahol a Bartók rádió be-
kapcsolása óriási vitát eredményez. A szülők ezt 
hallgatják szívesen, a család fiatal tagjai pedig kifejtik, 
hogy ez nem felel meg igényüknek, elvárásuknak. De 
fordított példát is mondhatnék. A társadalmi, szűkebb 
közösségi és az egyéni igények együttes figyelembe 
vételével nyújthatunk csak „minőséget”. 

- Hallottam néhány szakember szájából, hogy a tanúsí-
tott rendszerekhez hasonlóan a TQM ideje is lejárt? 
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Mint a TQM egyik legjobb hazai szakértőjének, mi er-
ről a véleményed? 

- Nem értek vele egyet! Persze kérdés, hogy ki mit ért 
a TQM alatt. Különben nekem is meggyőződésem, 
hogy a tanúsított rendszerek működése számos 
olyan gondot vet fel, amelyen szükséges elgondol-
kodnunk és a vállalati és intézményi gyakorlatban 
pont a TQM felé indokolt továbblépni. Nem véletlen, 
hogy az ISO 9000-es szabványrendszer 2000-es 
változata is már nagyon erőteljesen TQM elemeket 
épített be a követelményeibe. Ettől függetlenül még jó 
pár évig a minőségmenedzsment rendszerek között 
meg fogjuk találni a formalizált rendszereket. Termé-
szetesen itt nem csak az ISO 9000-es szabványrend-
szernek megfelelő rendszerekre gondolok. Sok eset-
ben e rendszerek mindinkább szektor specifikussá 
vállnak, és véleményem szerint nem a tanúsítás, ha-
nem az előírások támogató, segítő szerepét felismerő 
vezetői felelősségvállalás kerül előtérbe. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy e formalizált rendszerek előírá-
sai mind jobban és jobban átitatódnak a TQM veze-
tési filozófia által képviselt elvekkel és módszerekkel 
akkor leszünk sikeresek. 
Sajnálatos, hogy pár évtizede (talán indokoltan) be-
vezetett, a tanúsított rendszerek alkalmazását prefe-
ráló intézkedések napjainkig élnek és „bebetonozzák” 
a tanúsított rendszerek formális alkalmazását. Gon-
doljuk meg egyes piacokra való belépés és bent ma-
radás formális feltétele, hogy a szállítónak legyen ta-
núsított minőségmenedzsment rendszere. Ugyanak-
kor nagyon sok szektorban látjuk, hogy a tanúsított 
szervezetek produktumai messze nem elégítik ki a 
megrendelői igényeket. Ekkor miről beszélünk? Mi-
nőségről? Szerintem nem. Az igényes piaci szereplők 

ma már nem azt nézik, hogy van-e „papírja” a part-
nernek, hanem azt, hogy tudja-e teljesíteni az elvárá-
sait jellemzők, kiszolgálás, szerviz, együttműködés, 
stb. területén. Hasonló a helyzet, mint a nyelvtudás 
értékelésével. Napjainkban a nyelvtudást a munkál-
tatók többsége (főleg ahol e tudás a munkavégzés 
alapvető feltétele) nem a nyelvvizsga meglétével ér-
tékelik, hanem az interjúk, és a belépést követő idő-
szak alapján megállapítják, hogy az adott nyelven a 
munkatársuk hatékonyan tudja-e feladatait ellátni. 
A tanúsított rendszerek jövője szempontjából azt ta-
pasztalom, hogy a tanúsító- és a tanúsított szerve-
zetek közös érdeke a tanúsítvány megszerzése és 
megtartása akár valós teljesítmények nélkül is. De ne 
feledjük, a piac előbb-utóbb értékel („tanúsít”). Egy 
non profit szektorban működő intézménynél járva, 
még kb. 8-10 évvel ezelőtt büszkén mutatták a már 6 
éves tanúsító okiratukat, a minőségbiztosítási kézi-
könyvüket és egyéb dokumentumokat. Aztán kérdé-
seimre hamarosan kiderült, hogy a kiegészítő és tá-
mogató folyamataik nagy része szépen szabályozott, 
a minőségrendszer kötelező elemei megvannak, de a 
fő folyamataik szabályozásáról egy sort sem találtam. 
Ki és miért tanúsította ezt a rendszert?  
A TQM vezetési filozófia alkalmazása természetesen 
nem egyszerű feladat. Nem várhatunk gyors ered-
ményt, a szervezet vezetőinek és munkatársainak 
szemlélet váltása több év kitartó munkájának lehet 
csak a következménye. Egy jól kialakított formalizált 
minőségmenedzsment rendszer természetesen jó 
alapot nyújthat a TQM rendszer fejlesztésére. De 
nincs általános recept, séma hiszen a TQM vezetési 
filozófia megvalósítása során hangsúlyosan figye-
lembe kell venni azt a szervezeti és vezetési kultúrát 
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amelyre építkezve kell a TQM projekt lépéseit és 
eszközeit kialakítani. Nem hiszem, hogy a TQM alap-
elvei között megfogalmazott területek: a partnerköz-
pontúság, a folyamat menedzsment (folyamatok fo-
lyamatos fejlesztése) és a dolgozók bevonása és fel-
hatalmazása aktualitását vesztette volna. Úgy 
gondolom, hogy ez utóbbihoz tartozó vezetői szerep-
kör értelmezése és a TQM-nek megfelelő szerepkör 
vállalása a legnehezebb feladat. 
A TQM vezetési filozófia napjainkban sok más időn-
ként divatos rendszer megközelítés szerves részét 
képezi. 
Sok szervezetnél lehet arról hallani, hogy az EFQM, 
vagy CAF önértékelési rendszereket alkalmazzák. Ne 
feledjük ezen önértékelési rendszerek a TQM veze-
tési filozófiát alkalmazó szervezeteknél alkalmazható 
mérési, értékelési rendszereket jelentenek. Nem se-
gíti a szervezetet megfelelően, ha az alapok nélkül 
csupán a mérési rendszert kívánja alkalmazni. 
Meggyőződésem, hogy a Six Sigma, a Lean 
Management, a Világszínvonalú „XY” rendszerek 
mindegyike nagyon erős TQM alapokon nyugszik. 
Sok esetben természetes, hogy egyéb a TQM alapo-
kat kiegészítő, azokat erősítő elemeket is tartalmaz-
nak. De a TQM alapok nélkül e rendszerek alkalma-
zása sok esetben csak részleges eredményeket 
nyújtó, adott területre alkalmazott módszerek beve-
zetését jelentik. Persze a divat is szerepet játszik eb-
ben. Tavasszal voltam egy konferencián, ahol meg-
hallgattam pár előadást a Lean Management alkal-
mazásáról. Többségükben arról számoltak be az 
előadók, hogy a folyamataikkal kapcsolatban adato-
kat gyűjtenek és majd valamikor elemezni fogják eze-
ket. Nagyon dicséretes törekvés! De hol van a Lean? 

Miért nem folyamatmenedzsment? Minőség-me-
nedzsment? Racionalizálás? Vagy a fejlesztést fon-
tosnak tartó és megalapozó józanész? 

- Egyetemi adjunktusként, tanárként miként látod a 
fiatal szakemberek minőségügyi felkészültségét? Ho-
gyan ítéled meg a honi minőségoktatást? 

- Nekem általában jó tapasztalataim vannak. Ma már a 
felsőoktatási intézmények műszaki és gazdasági 
képzéseiben szinte mindenütt, de más szakokon is 
megjelennek a minőségmenedzsmenttel kapcsolatos 
ismeretek. A hallgatók jól fogadják e terület ismere-
teit. A gyakorlati kérdésekhez közel állónak, alkal-
mazhatónak, hasznosíthatónak tartják. 
Természetesen ez csupán arra jó, hogy az alapvető 
trendekkel, folyamatokkal és pár módszerrel megis-
merkedjenek. Azt tartom fontosnak, hogy ezen ala-
pokra építve a képzés más tárgyaiban is megtörtén-
jenek a megfelelő hivatkozások, utalások és így végül 
a hallgatók megfelelő minőség-szemlélettel kerülje-
nek ki az intézményekből. Természetes ezen isme-
retek mélysége, korszerűsége, helyes tartalma az 
adott intézményben dolgozó oktatók felkészültségétől 
függ. Ebben még van fejleszteni valónk. Az utóbbi 
években EU-s projektek (HEFOP) is segítették az in-
tézmények felkészítését a minőségmenedzsment 
diszciplínák oktatására. Az így kialakult tananyagok 
színvonala elég egyenetlen, nem vagyok maradékta-
lanul elégedett, de fontos, hogy elindult valami. Ten-
nivalónk van még bőven. 
A minőségmenedzsment szakemberek képzésében 
én nem értek egyet azzal, hogy alapképzés (BSc) ke-
retében ilyen diplomát adó képzést indítsanak a fel-
sőoktatási intézmények (de tudom, hogy vannak ilyen 
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Nem igazán jól szólítjuk meg a vezetőket a különböző 
szakmai rendezvényeken, konferenciákon. Ritka, 

képzések). Más kérdés az, hogy a szakmai képzés 
mellé lehet egy alaposabb minőség orientációt adni. 
Például egy gépész-, vagy villamosmérnöki diploma 
megszerzése során az átlagosnál elmélyültebb minő-
ségi ismeretek felkészíthetik a hallgatókat a vállalatok 
minőségmenedzsment részfeladatainak elvégzésére. 
Meggyőződésem, hogy csak valamely szakma átfogó 
ismeretére és megfelelő gyakorlati tapasztalatokra 
érdemes minőségmenedzsment-szakemberképzést 
alapozni. Erre a felsőoktatásban a részidős mester-
képzések vagy a szakirányú továbbképzések alkal-
masak. A felső szintű vezetői feladatokat ellátó minő-
ségmenedzsment szakemberek képzésére az MBA 
képzést tudom ajánlani. Ez mutatja azt a vélemé-
nyemet is, hogy ha hosszabb távra kívánunk épít-
kezni, - akkor a TQM szellemiségéből is adódóan - 
nem a minőség menedzsmentjéről, hanem a me-
nedzsment minőségéről kell gondoskodnunk. 
A minőségmenedzsment ismeretek terjesztésében a 
felsőoktatási intézményeken kívül jelentős szerepet 
kapnak a különböző minőségügyi társadalmi szerve-
zetek és vállalkozások. A felnőttképzési rendszerben 
akkreditált tanfolyamok kínálata és az oktatási szín-
vonala rendkívül színes. Egyes esetekben túlságosan 
feladat megoldásra koncentráló ismereteket adnak 
átfogó megalapozás nélkül. De igen fontos szerepet 
töltenek be a minőséggel foglalkozó szakemberek 
felkészítésében. 

- Véleményed szerint manapság egy jó vezetőnek 
milyen mértékig kell minőségügyi ismeretekkel ren-
delkeznie? 
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- Biztos vagyok abban, hogy a színvonalas vezetői 
munka nem nélkülözheti az alapvető minőségme-

nedzsment ismereteket és a minőségmenedzsment 
iránti elkötelezettséget. Hiszek abban, amit a TQM-
ben is tanítunk: „a menedzsernek beosztottjai, a ve-
zetőnek követői vannak”. Kívánom, hogy ebben az 
értelemben minél több vezető legyen a vállalatoknál 
és intézményeknél. Azt tapasztalom, hogy a minőség 
iránti elkötelezettségét a szervezet munkatársainak 
akkor lehet megteremteni, ha a vezető munkája nyo-
mán kialakul a szervezeten belül a minőség (TQM) 
orientált értékrend. Ehhez a vezetőnek ismerni kell a 
minőségmenedzsment rendszer fontosabb alapelveit. 
Ez elsősorban a rendszer működés alapjait és a fon-
tosabb minőség filozófiákban való eligazodást jelenti. 
Ha a TQM vezetési filozófia alapjaiból indulunk ki, 
amely azt mondja, hogy a TQM egy különböző me-
nedzsment diszciplínákat ötvöző vezetési filozófia, 
amely magában foglalja például a termelés-, humán-, 
stratégiai-, projekt-, pénzügyi-, információ-, kontroll-
ing-, minőség-, marketing-, tervezés-, általános me-
nedzsment elemeit. Egy jó vezető színvonalas veze-
tői munkájához ezek mindegyikében rendelkezzen 
átfogó ismeretekkel. Természetesen olyan mélység-
ben, amely a vezetői döntések meghozatalához és az 
adott területen dolgozókkal való szakmai kommuni-
kációhoz szükséges. Nem kell, hogy a minőségme-
nedzsment módszereket (amely nem kapcsolódik ve-
zetői munkájához) részletesen ismerje. Például: nem 
kell SPC részletes ismeretekkel felvértezni, de ha az 
érintett munkatársak az SPC-t emlegetik, akkor tudja 
és értse ennek szerepét. Hasonlóan, mint például ma 
már a vezetői kompetenciák nélkülözhetetlen eleme, 
hogy át tudja tekinteni és értse a mérleg fontosabb 
elemeit, de nem várjuk el tőle, hogy könyvelni tudjon. 
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hogy felső vezetők résztvevői a minőségmenedzs-
ment témakörrel foglalkozó konferenciáknak, tovább-
képzéseknek. Úgy gondolom, hogy meg kell keresni 
azt az alkalmas munkaformát, ahol megtörténhet a 
felsővezetői kör „fertőzése” a minőségmenedzsment 
vagy inkább a menedzsment minőségének alapjaival. 
Számomra például nagyon szomorú tapasztalat volt 
az elmúlt évben, hogy nem is egy minőség díjat elért 
szervezet elsőszámú vezetőjét egyes, ebben érdekelt 
tanácsadó szervezetek meg tudták győzni arról, hogy 
a jelen helyzetükben az előrelépés az ISO 9001 ta-
núsítás megszerzése. Gondoljuk meg: a minőség díj 
elnyerése a TQM területén elért kiemelkedő ered-
ményt mutatja. Miért kell ebből visszafelé lépni? Ilyen 
vezetői döntést csak ismerethiány esetén lehet hozni. 
Vagy hová tegyem, amikor egyes vezetők az ISO 
9004 szerinti tanúsításról beszélnek? 

- Nagyon sok társadalmi megbízatásod közül melyeket 
tartod a legfontosabbnak? 

- Nem tudnék fontossági sorrendet felállítani. Mindig 
azt a feladatot igyekszem tisztességesen elvégezni, 
amely aktuálisan előttem áll. Természetesen itt is 
igyekszem alkalmazni a Pareto elvet. Ami még talán 
segít ezen a területen: az, hogy az oktatásnak, az 
egyetemi tevékenységnek természetesen prioritása 
van. Másrészt, ha valamilyen programot beírok a 
naptáramba, akkor ahhoz tartom magam. Szeretek 
hosszabb távra tervezni és nem hagyom, hogy kü-
lönböző indokokkal a folyamatos áttervezés fázisá-
ban legyek. Az újabb és újabb feladatoknak általában 
az „írni valóim” látják kárát (természetesen nem a 
tananyagok). Ha a minőség ügyében tehetek valamit 
az elől nem szoktam kitérni. 

A felsőoktatás minőségfejlesztésében szerepet játszó 
két testület munkájába is volt módom bekapcsolódni. 
2004 -2010 között tagja voltam a Magyar Felsőokta-
tási Akkreditációs Bizottság Minőségbiztosítási és 
Szakértői bizottságának. Elsősorban az intézmény 
akkreditációs rendszer fejlesztési kérdéseivel foglal-
koztam. Tagja vagyok a Felsőoktatási Minőségi Díj és 
Minőségfejlesztési Bizottságnak. Fontosnak tartom, 
hogy e díj elnyerése valós teljesítményeken alapuló, 
a TQM területén tényleges eredményeket felmutató 
intézmények és karok elismerését jelentse. A szabá-
lyozás hiányosságai az egyértelmű kritérium rendszer 
részletes kialakítása a bizottság fontos feladata. 
2003-tól kinevezett tagja vagyok a Közigazgatási Mi-
nőség Díj Bizottságnak. Örömmel látom, hogy CAF 
önértékelési rendszer érdemi alkalmazása jelentős 
támogatást nyújt a közigazgatás szerveiben a straté-
giai elemek megjelenésének és a szolgáltató jelleg 
erősítésében. 
Tagja voltam a Magyar Minőség Társaság igazgató-
tanácsának. A tavaszi közgyűlést előkészítő jelölőbi-
zottság kérésére vállaltam a pénzügyi ellenőrző bi-
zottsági tagságot. Itt még nincs tapasztalatom, de 
remélem e funkciómban is hozzá tudok járulni az 
MMT céljainak megvalósításához. 
A Gazdálkodási Tudományos Társaságok Szövetsé-
gében viselt ügyvezető titkársági tagságomat a fiatal 
szakemberek bekapcsolására és e fórumokon is a 
minőség szemlélet fejlesztésére igyekszem kihasz-
nálni. 
Az EOQ MNB különböző szakbizottságaiban igyek-
szem eszméimet (téveszméimet) terjeszteni és a mi-
nőség iránt elkötelezett kiváló szakemberekkel ta-
pasztalatokat cserélni. Természetesen fontosnak 
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tartom az intézményen belüli közéleti tevékenysé-
geimet is. A Gazdaság és Társadalomtudományi Kar 
Tanácsának a kar megalakulása óta vagyok tagja. 
TDK iránti elkötelezettségemet mutatja, hogy a Kari 
Tudományos Diákköri Tanács társelnökeként segítem 
a TDK mozgalom szervezését, fejlesztését. Fontos-
nak tartom a Műszaki Menedzser Szakbizottságban 
végzett munkámat is. E képzés jó alapokat ad arra, 
hogy az itt végzett hallgatók,- megfelelő tapasztala-
tokkal kiegészítve – a minőségmenedzsment terület 
vezetőivé válhassanak. 

- Sokat publikálsz és népszerű konferencia előadáso-
kat tartasz. Min dolgozol jelenleg és milyen további 
terveid vannak? 
Ha a „naptáram” engedi minden konferencia, szakmai 
rendezvény előadására való felkérésnek eleget te-
szek. A minőségmenedzsmenthez kapcsolódó igen 
széles témakörben tartott előadások engem is segí-
tenek szakmai fejlődésemben. Inspirálnak arra, hogy 
egyes vonatkozásoknak utánanézzek, elgondolkoz-
zak különböző nézőpontokon, irányzatokon, tapaszta-
lataimat összegezzem. Talán még többet kellene 
publikálnom. Nézeteimet, eredményeimet, kételyei-
met folyóiratokban, esetleg könyvekben megjelen-
tetni. Talán majd erre is több időt tudok fordítani. 
A napi munka aktualitásai és a jövő kérdései termé-
szetesen egymásra épülnek. 
A minőségmenedzsment oktatáshoz kialakított tan-
anyagok folyamatos fejlesztése mindig aktuális fel-
adat volt és marad. Meg kell találni azokat a határo-
kat, amelyet az új lineáris képzési rendszer beveze-
tése e tananyagok tartalmától is követel. Ez nem 
csupán tartalmi, hanem módszertani kérdések újra 
gondolását is jelenti. Úgy vélem, hogy az alapképzé-

sek (BSc) anyaga kialakult, a mester (MSc) képzé-
seknél e tárgyak eddig két alkalommal kerültek elő-
adásra, itt át kell tekinteni a tapasztalatokat. Az MBA 
tananyagnál szükséges a folyamatos fejlesztés.  
Foglalkoztat, hogy a TQM alapelveinek és a várható 
változásoknak megfelelően hogy lehet elérni a veze-
tői körben a szemléletváltást, mit és milyen módsze-
reket lehet alkalmazni ahhoz, hogy a minőség me-
nedzsmentjétől eljussunk a menedzsment minőségé-
hez. Tudom, hogy ez nem lesz egy egyszerű, hamar 
megvalósítható vezetési kultúraváltás, de vélemé-
nyem szerint elkerülhetetlen. Mit kell tenni a termelő 
és mit kell tenni a non-profit szférában, hogy e vál-
toztatások sikeresen megtörténjenek. 
E folyóirat hasábjain vetette fel Rózsa András 2009 
januárjában: „Lean, Hat Szigma, avagy mi lesz veled 
TQM?” E kérdésre magam is keresem a választ. A 
Vezetéstudományban megfogalmaztam első reflexi-
óimat, de úgy érzem tovább szükséges foglalkozni e 
kérdéssel, rendszerek egymásra épülésével, szi-
nergiáinak kihasználásával és a divat mellett, az ér-
demi eredményekre, hasznosságukra való figyelem 
felhívással. 
Az utóbbi években sokat foglalkoztam a non-profit 
szektorok minőségmenedzsment rendszerek fejlesz-
tési lehetőségeivel. Elsősorban a felsőoktatás, köz-
igazgatás és az egészségügy TQM orientált rendsze-
rei állnak érdeklődésem fókuszában. Úgy vélem, 
hogy az elkövetkező években is még sok kihívással 
találkozhatunk ezen a területeken. A felsőoktatás mi-
nőségfejlesztési kérdéseiben elért eredményeim 
alapján az ALCOA által adományozott professzori 
ösztöndíj jó lehetőséget biztosít, és egyben kötelez is 
e terület továbbvitelére. 
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Az EFQM és a CAF modellek alkalmazása hívta fel a 
figyelmemet az önértékelési rendszerekre. A folya-
matmenedzsment területén kialakult folyamat érett-
ségi modellek és a szervezeti kiválóság mérésére al-
kalmas modellek alkalmazási tapasztalatai, kapcso-
lódási pontjai és lehetőségei az elkövetkező időszak 
egyik fontos kutatási területét jelenti számomra. 
A hazai vállalkozások jelentős része beszállítói minő-
ségmenedzsment fejlesztése megkerülhetetlen fel-
adat. A tanúsító okirat meglétén kívül az értékelés és 
együttműködés módszereinek kialakításában nyújt-
hatunk érdemi támogatást e területnek. E túl sok té-
mát felvető lista kérdéseinek akár részleges megol-
dása természetesen nem egyéni feladat. A munka-
társaim és a munkatársaimnak tekintett TDK-zó és 
diplomatervező hallgatók aktív szerepvállalásával le-
het csak ezekben eredményesen előre lépni. De az 
oktatási területén végzett munkám igényli, hogy a mi-
nőségmenedzsment kérdéseinek széles spektrumá-
val foglakozzak. 

- Jut időd kikapcsolódásra, szórakozásra?  
- Természetesen igen. Az, hogy mikor és milyen formá-

ban az pedig igen változatos. Az egyetemi oktató 
„kötetlen” munkaideje azt is magában foglalja, hogy 
van, amikor késő este foglalkozik a következő hetek 
előadási anyagainak összeállításával, vagy válaszol a 
hallgatók és szakmai partnerek e-mailjeire, de ha úgy 
adódik, akkor egy nehéz nap után akár napközben is 

lehet regenerálódni. A feladatok ugyanakkor igen 
különbözőek, a monotonitás nem jellemző a 
munkámra. 
Igyekszem a nyarat a pihenésre (is) kihasználni. Az 
utóbbi években általában három hét egybefüggő pi-
henésre törekszem. Ez nem jelenti azt, hogy ekkor 
időnként nem veszek elő szakmai kérdéseket, de 
alapvetően ez a pihenés időszaka. Általában a Bala-
ton mellett és a tengerparton töltjük ezt a három he-
tet. Az őszi vagy tavaszi időszakban egy hetes kikap-
csolódást is beiktatok (ünnepekhez kapcsolódva). 
Ekkor kirándulás, városok, országok megismerése a 
program. 
Kikapcsolódásként a klasszikus zene hallgatása, a 
cd-k, a saját fotók, videók rendezése, átnézése ked-
velt időtöltésem. 
A szabadidőm egy részét szívesen töltöm barkácso-
lással. Elég jól fel vagyok szerelve szerszámokkal. 
Különböző szakmai feladatok megoldását követően jó 
érzés látni a munka eredményét, még abban az eset-
ben is ha ez több időt vett igénybe, mintha szakem-
berre bíztam volna a feladatot. A faipari munkákat 
végzem legszívesebben, de víz- vagy villanyszerelési 
feladatok elvégzése sem okoz nehézséget szá-
momra. 

- Köszönöm a beszélgetést és az őszinte válaszokat! 
______________________________________________  
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MMiinnőőssééggsszzaakkeemmbbeerreekk  TTaalláállkkoozzóójjaa 
2011. február 12. 

Novotel Budapest Centrum (egykori Palace szálló) 
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45. 

Délelőtt 
1000-től kb. 1300-ig 

(szünet 1130-tól 1145-ig) 
„„2200  éévveess  aa  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg””  

A jubileumi közgyűlés szakmai programjának előkészítése - megvitatása 
Levezető elnök - moderátor: 

SSoommooggyyiinnéé  AAllaabbáánn  IIllddiikkóó 
US IMRF vezető 

MOL Nyrt., Kutatás-termelés Divízió 

EEssttee  
2200

0000
--ttóóll  hhaajjnnaallii  0022

0000
--iigg  

kötetlen beszélgetés, 
gálavacsora korlátlan ételfogyasztással 

zene, tánc 
 

A Találkozóval kapcsolatos információk megtalálhatók portálunkon.
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AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  
  

 AA  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  éévveess  kköözzggyyűűllééssee  aa  
2200..  jjuubbiilleeuummii  éévvffoorrdduullóó  üünnnneepplléésséévveell  

22001111..  mmáájjuuss  2255..  sszzeerrddaa 
  22001100..  éévv  bbeesszzáámmoollóójjaa  
  22001111..  éévv  tteerrvveezzeettee  
  2200..  jjuubbiilleeuummii  éévvffoorrdduullóó  

 
 

  XXXX..  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHéétt  
22001111..  nnoovveemmbbeerr  22--44..  
TTeerrvveezzeetttt  ppáállyyáázzaattookk::  

  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  HHáázzaa  DDííjj  22001111..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  SSzzaakkiirrooddaallmmii  DDííjj  22001111..  

  AAzz  ÉÉvv  ((sszzaakktteerrüülleett  mmeeggnneevveezzééssee))  IIrráánnyyííttáássii  RReennddsszzeerrmmeenneeddzzsseerree  22001111..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  ee--OOkkttaattááss  DDííjj  22001111..  
  MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  PPoorrttááll  DDííjj  22001111..  

TTeerrvveezzeetttt  eesseemméénnyyssoorroozzaatt::  
KKoonnffeerreenncciiaa--ssoorroozzaatt  aa  mmiinnőősséégg  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésseeiirrőőll  
PPáállyyáázzaattii  DDííjjaakk  üünnnneeppééllyyeess  ááttaaddáássaa  aa  ggáállaavvaaccssoorráánn 
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AA  MMiikkuullááss  iiss  bbeenncchhmmaarrkkooll  44..  kkoonnffeerreenncciiáárróóll  

E beszámolónak nem célja, hogy teljes és átfogó képet 
adjon a december 3-án tartott konferenciáról, hiszen az 
érdeklődők letölthetik az egyes előadásokat a rendező 
szervezet honlapjáról (www. Ifka.hu). 
Csupán arra törekszem közvetlenül a konferencia után, 
hogy rögzítsem azt, ami a hallottakból megmaradt ben-
nem. Ez elkerülhetetlenül szubjektív, esetleg elnagyol 
fontos részleteket, tehát nem tekinthető a nagyon tartal-
mas konferencia értékelésének. 
Az első benyomás a rendezvény szokatlanul magas, 140 
fő fölötti látogatottsága, amint arra a levezető elnök, Dr. 
Bárdos Krisztina megnyitójában rámutatott. Ez feltehe-
tően egyrészt a téma fontosságának, másrészt az elő-
adók magas szakmai színvonalának tudható be. Ezt kö-
vetően az elnök átadta Fertetics Mandynak, a 2009. évi 
konferencia legjobb előadójának az őt megillető oklevelet 
és ajándékot. 
A felvezető eladást Dr. Prof. Cséfalvay Zoltán, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium stratégiai államtitkára tartotta 
a tárca 2010. évi gazdaságfejlesztési irányairól. Abból a 
sajnálatos tényből indult ki, hogy az elmúlt 8 évben a 
WEF rangsorában 23, az IMD rangsorában 12 helyet 
romlott Magyarország relatív versenyképességi helyzete 
(11..  áábbrraa)A leginkább problémás tényezők: adóügyek, 

finanszírozás hiánya, korrupció, politikai instabilitás (22..  
áábbrraa). 

 
11..  áábbrraa  VVeerrsseennyykkééppeessssééggii  hheellyyzzeettüünnkk  nneemmzzeettkköözzii  vvii--

sszzoonnyyllaattbbaann  
(World Economic Forum (WEF), Institut für Management-
Entwicklung (IMD)  
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22..  áábbrraa  AA  WWEEFF  22001100--22001111--eess  ffeellmméérréésséénneekk  ttaannuullssáággaaii 
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A legfontosabb szakpolitikai program a versenyképesség 
javítása (VKP), melynek célja, hogy -régiós vezető sze-
repét visszaszerezve- Magyarország a világ 30 legver-
senyképesebb országa között legyen. 
A versenyképességi rangsorok szisztematikus elemzési 
munkájának eddig elvégzett részéből a következő be-
avatkozási területek látszanak: 

- az államműködés javítása és kockázatának csök-
kentése a közpénzügyi intézményrendszer átalakí-
tásán keresztül 

- az adminisztrációs terhek csökkentése; 
- a kisebbségi tulajdonszerzés ösztönzése; 
- a foglalkoztatás bátorítása; 
- a gazdaság szempontjából legfontosabb szabályo-

zási rezsimek versenyképességi szempontú elem-
zése és átalakításuk előkészítése (good regulation); 

- a gazdaság szempontjából legfontosabb 
közszolgáltatások versenyképességi szempontú 
elemzése és átalakításuk előkészítése; 

- a Versenyképességi Szerződések rendszerének ki-
alakítása. 

E cél eléréséhez a GDP 2%-nak megfelelő konszolidá-
ciót kellett végrehajtani a hiány tartása érdekében (+1%-
ot hozott a növekedés vártnál nagyobb üteme, a 2010-es 
költségvetés irreális számai miatt).A fejlesztés fő 
eszköze az Új Széchenyi Terv, melynek fókuszai: 

- Gyógyító Magyarország - Egészségipar 
- Otthonteremtés– Lakásprogram  
- Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet javítása 
- Megújuló Magyarország – Zöld Gazdaságfejlesztés 
- Tudomány-Innováció- Növekedés 
- Foglalkoztatás 
- Közlekedés 

A VKP koncepcióját a 33..  áábbrraa  foglalja össze 

 
33..  áábbrraa  

A levezető elnök kiemelése szerint a versenyképesség 
visszaesésének egyik fontos tényezője a munkaerő kép-
zettségének hiánya, melynek enyhítésére pl. az IFKA a 
logisztika területén indít tanfolyamot márciusban. 
Csuport László, a MAVÍZ Benchmarking Klub vezetője 
Shakespeare Coriolanusából vett idézettel bizonyította 
az összehasonlítás szükségességét, a Best Practice 
megismerését. A tendenciák: 

- Az országok/szabályozó hatóságok a metrikus 
benchmarkingot vezetik be először 

- A szolgáltatók növekvő érdeklődést mutatnak a 
benchmarking iránt és felhasználják az eredménye-
ket hatékonyságuk fokozására 

- Formálódó benchmarking együttműködések/ 
szövetségek 
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- A nemzetközi intézmények ösztönzik a globá-

lis/regionális együttműködéseket 
- A benchmarking rendszer alapjául szolgál az orszá-

gok közötti összehasonlításnak is. 
Lovász Szabó Tamás ügyvezető igazgató, meggyőzően 
fejtette ki, a minőségtanúsítás mindenki által tapasztalt 
érték-csökkenésének okait, és ezek között az egyik leg-
fontosabbként azt, hogy a tanúsító nem mindig ad több-
let-értéket a tanúsított félnek. Ismertette egy ehhez kap-
csolódó felmérés eredményeit. 
Rózsa András, az ISO 9000 FÓRUM elnöke, a tőle meg-
szokott lendülettel készített látleletet a minőségügy mai 
helyzetéről, melyben rámutatott a gazdaságirányítás 
kormányzati és mikro-szintű hiányosságaira. Paradigma-
váltást sürgetett, és hangsúlyozta az egymástól tanulás 
szükségességét. 
Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató az Autóipari 
Benchmarking Klub – MAJÁK) módszereit vázolta. 
Az általuk követett benchmarking megközelítés: 

- Az eredményes benchmarking feltétele a felek köl-
csönös érdekeinek és az együttműködés megfelelő 
formájának megtalálása 

- A benchmarking kitekintést biztosít, ami nélkül sok-
szor nehéz megítélni a saját teljesítményt és helyes 
irányt 

- A benchmarking nem egy mechanikus adatcsere, 
vállalati tanulás és a működés fejlesztésének egy 
formája 

- A benchmarking eredményes működtetéséhez hoz-
zátartozik egy gondolkodásmód kialakítása a részt-
vevő vállalatokon belül. 

- A benchmarking nem öncélú tevékenység, a műkö-
dés fejlesztése és a vezetés munkájának támoga-
tása érdekében történik 

- A benchmarking kiterjesztése során lépésről lé-
pésre haladnak. 

Németh László, üzletág igazgató arra mutatott rá, hogy 
egy felmérésük alapján az üzletfejlesztés különösen a 
közepes szervezetek területén vesztett a lendületéből. 
Ezen változtat a stratégia-alkotásban és a megvalósítás-
ban a Six Disciples elnevezésű, az USA-ban bevált 
módszer, amely újszerű, alkotó módon használja fel a 
benchmarking módszereket. Gondolatmenetét azzal 
zárta, hogy nem az a gond, hogy mit kellene fejleszteni, 
hanem az, hogy hogyan érjük el a kiválóságot. 
Egy sajátságos benchmarking módszert mutatott be 
Hortobágyi Csaba, minőségügyi vezető: egy nemzetközi 
nagyvállalat gyáregységei egymás közötti fejlesztésének 
BSC alapú, sikeres módszereit és kényszerpályáit. 
Sikereik alapja a jól kidolgozott módszerek alkalmazása, 
a humán tényezők vállalati kultúrába ágyazása, a gyen-
geségek felismerése, és a folyamatos fejlesztés. 
A benchmarking módszereit, (44..  áábbrraa) szakmai helyes-
ségét és rugalmasságát elemezte Dr. Balogh Béla, üz-
letfejlesztési vezető. Hangsúlyozta, az eljárás szubjekti-
vitását, pl. attól is függően, hogy kihez hasonlítunk, ho-
gyan vesszük figyelembe a nem számszerűsíthető 
adatokat, a szolgálatok szinergiáját, stb. 
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44..  áábbrraa  

A rendezvény zárásaként Csiszár Miklós Béla, ügyve-
zető az benchmarking oktatásban való felhasználásáról 
szólt, benne a kölcsönösség szerepéről, az EFQM mo-
dell felhasználásáról és az alkalmazás „vadhajtásairól” 
Végezetül a rendezvény néhány összefoglaló gondolata. 

Az előadók -kivétel nélkül- a benchmarkingot, tehát az 
egymástól tanulást, a bevált módszerek átvételét-átadá-
sát, a vállalati kultúra és a gazdaságfejlesztés jelentős 
eszközének tartják. Ennek eredményességét azonban 
jelentősen befolyásolják szubjektív tényezők, pl. hogy 
kihez hasonlítunk és milyen mutatószámokat, továbbá a 
humán tényezők, a folyamatban résztvevő emberek ér-
dekeltsége, és ettől függő magatartása. 
„A Mikulás is benchmarkol – 4. konferencia” 
támogatói 
AIB-Vinçotte Hungary KFT., BÁCSVÍZ Zrt., CONSACT Kft., 
Debreceni Hőszolgáltató Zrt., Délzalai Víz- és Csatornamű 
Zrt., E.ON Hungária Zrt., EDF DÉMÁSZ Zrt., Észak Zalai Víz-
és Csatornamű Zrt., Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., ISO 
9000 FÓRUM, Jabil Circuit Magyarország Kft., Knorr-Bremse 
VJR Hungária Kft., Macher Gépészeti és Elektronikai Kft., 
Magyar Posta Zrt., Magyar Szabványügyi Testület, MAVÍR 
Zrt., MEDICOR Kéziműszer Rt., MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft., 
Magyar Villamos Művek Zrt., National Instruments Hungary 
Kft., Paksi Atomerőmű Zrt., Pick Szeged Zrt., TÖRLEY 
Pezsgőpincészet Kft., TÜV Rheinland InterCert Kft., VASIVÍZ 
Zrt., Veritas Dunakiliti Kft., VIDEOTON Holding Rt. Elektro-
Plast Vállalat, VSL Kft. 

Szakmai partnerek: EOQ MNB, TÜV Rheinland InterCert Kft., 
ISO 9000 FÓRUM, Magyar Minőség Társaság, TQM 
Szövetség 
Összeállította Dr. Róth András 
Talán nem érdektelen hozzáfűzni a beszámolóhoz egy 
hírt, mely -a többi között- egy december 7.-i országos 
napilapban jelent meg. A Pécsi Tudományegyetem HR 
Kutató Központja, valamint a Larskol Tanácsadók felmé-
rése szerint a megkérdezett 147 hazai, jórészt magyar 
tulajdonú KKV kétharmada a személyzet minőségét, tu-
dását tartja a verseny legfontosabb tényezőjének. A cég-
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vezetők a személyzet minőségét, tudását, még a napi 
működés fedezetéül szolgáló pénzügyi források mene-
dzselésénél is fontosabbnak értékelték. A kutatási ered-
mények szerint a válságperiódusból való kiemelkedésnek 
nincs más útja, mint az emberi erőforrások komplex fej-
lesztése. (R. A.) 

FFoollyyttaattóóddóó  ééss  úújj  kkééppzzéésseekk  
  

Az Iparfejlesztési Közalapítvány Minőségfejlesztési Köz-
pontja 2011-ben is folytatja sikeres Önértékelési szakértő 
képzését. 
A 10 napos, 80 órás képzés (heti két alkalom) temati-
kája, beosztása és jelentkezési lapja a www.mik.hu 
honlapon található, onnan letölthető. 
 
Új képzés a „Minőségtechnikák a versenyképesség nö-
veléséért” – tudnivalók szintén a MIK honlapján! 
______________________________________________  
 

  
______________________________________________  

  

KKöösszzöönnttjjüükk  
aa  

MMaaggyyaarr  MMiinnőősséégg  TTáárrssaassáágg  
úújj  ttaaggjjáátt!!  

 
 

HHooffbbaauueerr  ÉÉvvaa  
GGyyőőrr  

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

A Magyar Minőség 2011. évi szerkesztési koncepciója 2011 Year’s Editorial Conception of Hungarian Quality 

A közszféra innovációinak támogatása minőségirányítás-
sal: A Jósa András Oktatókórház példája az oktatási 
szektor számára - Borsi Balázs 

Supporting Public Sector Innovation with the Help of 
Quality Management: The Example of the Jósa András 
Hospital for the Education Sector – Borsi, Balázs 

A vevői jövedelmezőség elemzése, mérése és értékelése 
1. rész - Dr. Balogh Albert 

Customer Profitability Analysis, Measurement and 
Evaluation Part 1 - Dr. Balogh, Albert 

A fogyasztóvédelem új irányvonalai - Czuppon Rita New Trends in Costumer Protection – Czuppon, Rita 

Káosz-elmélet és minőség az elektronikai iparban - 
Tarnóczky Magdolna 

Theory of Chaos and Quality in the Electronic Industry 
- Tarnóczky, Magdolna 

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Dr. Topár Józseffel - 
Sződi Sándor 

The Best among the Best –Interview with Dr. Topár, 
József - Sződi, Sándor 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  HHÍÍRREEII  ÉÉSS  PPRROOGGRRAAMMJJAAII  NNEEWWSS  AANNDD  PPRROOGGRRAAMMSS  OOFF  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Minőségszakemberek Találkozója 2011. 
Közgyűlés 
XX. Magyar Minőség Hét 

Meeting of Quality Professionals in 2011 
General assembly 
20th Quality Week 

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

A Mikulás is benchmarkol 4. konferenciáról - 
Dr. Róth András 

Ideas on Conference Santa Claus is Benchmarking as 
well - Dr. Róth, András 

Folytatódó és új képzések Continuous and New Trainings 

AA  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  ÚÚJJ  TTAAGGJJAAII  NNEEWW  MMEEMMBBEERRSS  TTOO  TTHHEE  SSOOCCIIEETTYY  

Köszöntjük a Magyar Minőség Társaság új tagját! We Welcome the New Member to the Society 

Beírt szöveg
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