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SOTE GYTK Gyógyszerész képzés 

Minőségbiztosítás szakirány 

 

VÁLLALATI   

MINŐSÉGMENEDZSMENT- 

RENDSZEREK 

 

Prof. Dr. Veress Gábor 

egyetemi tanár 



Gyógyszerész képzés 

Minőségbiztosítás szakirány  
 

• A minőségbiztosítási gondolkodásról 

• A gyógyszeripari minőségbiztosítás alapjai 

• Az európai GMP fejezetei, mellékletei 

• Az Európai/Magyar Gyógyszerkönyv 

• Stabilitási vizsgálatok 

• A hatóanyagok GMP-je és fejlesztése 
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Gyógyszerész képzés 

Minőségbiztosítás szakirány 
 (folytatás) 

• A tervezett minőség 

• Folyamatellenőrző technikák (PAT) 

• Minőségmenedzsment rendszerek  

• Kockázatmenedzsment, kockázatalapú GMP  

• Segédanyagok és kockázatmenedzsmentje 

• Kvalifikálás és folyamatvalidálás 

• Keresztszennyeződés és tisztítás-validálás 
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Megjegyzések a Gyógyszerész 

Minőségbiztosítás szakirány 

képzéshez 
• Sok fontos téma, hozzáértő előadókkal! 

• Nagyon fontos Répási János két bevezető előadása! 

de 

• A GMP mellett fontos a piac hazai és EU jogi 

szabályozása! 

• Fontos a minőség és a megfelelőség pontos 

értelmezése! 

• Erkölcs nélkül nincs minőség! 
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VÁLLALATI   

MINŐSÉGMENEDZSMENT- 

RENDSZEREK 

 a gyógyszeriparban 

 

Prof. Dr. Veress Gábor 

egyetemi tanár 

 



VÁLLALATI    

MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZEREK 

a gyógyszeriparban 

• Minőségügy 

• Vállalati minőségmenedzsment rendszerek     

• Vállalati minőségmenedzsment-rendszer 

modellek                                            

• Vállalati minőségmenedzsment rendszer 

modellek a gyakorlatban   

 
© Veress, 2019.02. 6 



VÁLLALATI    

MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZEREK 

a gyógyszeriparban 

• Minőségügy   

• Vállalati minőségmenedzsment rendszerek   

• Vállalati minőségmenedzsment-rendszer 

modellek                                            

• Vállalati minőségmenedzsment rendszer 

modellek a gyakorlatban   
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GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÓK ÉS FOGYASZTÓK 

• Kik az előállítók és a fogyasztók?  

• Hol működnek az előállítók és a fogyasztók?  

• Mi az előállító és a fogyasztó szervezetek célja? 

• Mit csinálnak az előállítók és a fogyasztók? 

• Milyen jogszabályi környezetben működnek az előállítók 

és a fogyasztók? 

• Milyen terméket állítanak elő és mit fogyasztanak? 

• Milyen típusú tevékenység az előállítás és a fogyasztás? 

• Kik érdekeltek az előállításban és a fogyasztásban? 

• Hogyan értelmezik a minőséget az előállítók és a 

fogyasztók? 

• Mi a megfelelőség az előállítók és a fogyasztók szerint? 
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GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÓK ÉS FOGYASZTÓK 

• Kik az előállítók és a fogyasztók?  

• Hol működnek az előállítók és a fogyasztók?  

• Mi az előállító és a fogyasztó szervezetek célja? 

• Mit csinálnak az előállítók és a fogyasztók? 

• Milyen jogszabályi környezetben működnek az előállítók 

és a fogyasztók? 

• Milyen terméket állítanak elő és mit fogyasztanak? 

• Milyen típusú tevékenység az előállítás és a fogyasztás? 

• Kik érdekeltek az előállításban és a fogyasztásban? 

• Hogyan értelmezik a minőséget az előállítók és a 

fogyasztók? 

• Mi a megfelelőség az előállítók és a fogyasztók szerint? 
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KIK A GYÓGYSZER ELŐÁLLÍTÓK ÉS FOGYASZTÓK? 

• Gyógyszerészet, gyógyszerügy?  

• Gyógyszergazdálkodás? 

• Gyógyszerkutatás 

• Gyógyszer-előállítás 

• Gyógyszerellátás  

• Gyógyszerforgalmazás  

• Gyógyszerfogyasztás 

Minden gyógyszert előállító vagy fogyasztó 

 © Veress, 2019.02. 10 



GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÓK ÉS FOGYASZTÓK 

• Kik az előállítók és a fogyasztók?  

• Hol működnek az előállítók és a fogyasztók?  

• Mi az előállító és a fogyasztó szervezetek célja? 

• Mit csinálnak az előállítók és a fogyasztók? 

• Milyen jogszabályi környezetben működnek az előállítók 

és a fogyasztók? 

• Milyen terméket állítanak elő és mit fogyasztanak? 

• Milyen típusú tevékenység az előállítás és a fogyasztás? 

• Kik érdekeltek az előállításban és a fogyasztásban? 

• Hogyan értelmezik a minőséget az előállítók és a 

fogyasztók? 

• Mi a megfelelőség az előállítók és a fogyasztók szerint? 
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MAGYARORSZÁG 

• parlamentáris (népképviseleti) demokrácia 

• Országgyűlés 

• Alaptörvény 

• Köztársasági elnök  

• Miniszterelnök, kormány 

• Alkotmánybíróság  

• Állami számvevőszék 

• Országgyűlési biztos 

• vegyes (kapitalista) piacgazdaság, magántulajdon  
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AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPVETŐ CÉLJA 

„A Community of peace, freedom and solidarity.” 

      Közös Piac: 

áruk  

szolgáltatások 

munkaerő 

tőke 

      szabad áramlása. 
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GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÓK ÉS FOGYASZTÓK 

• Kik az előállítók és a fogyasztók?  

• Hol működnek az előállítók és a fogyasztók?  

• Mi az előállító és a fogyasztó szervezetek célja? 

• Mit csinálnak az előállítók és a fogyasztók? 

• Milyen jogszabályi környezetben működnek az előállítók 

és a fogyasztók? 

• Milyen terméket állítanak elő és mit fogyasztanak? 

• Milyen típusú tevékenység az előállítás és a fogyasztás? 

• Kik érdekeltek az előállításban és a fogyasztásban? 

• Hogyan értelmezik a minőséget az előállítók és a 

fogyasztók? 

• Mi a megfelelőség az előállítók és a fogyasztók szerint? 
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VÁLLALATI/SZERVEZETI KULTÚRA 

   kultúra                világnézet  

   világnézet               értékrend  

   értékrend                célrendszer 

   célrendszer               tevékenységek 

 

   A szervezeti kultúra meghatározó szerepe! 

   A szervezeti kultúra eltitkolása!!! 
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A VÁLLALATI/SZERVEZETI CÉLOK 

TÁRSADALMI KULTÚRA,

ÉRTÉKREND
SZERVEZETI KULTÚRA,

ÉRTÉKREND

JOGSZABÁLYOK,

JOGREND

KÜLSŐ ADOTTSÁGOK,

PIAC, KÖZEG,

KÖRNYEZET

BELSŐ ADOTTSÁGOK

CÉLOK

SZERVEZET,

BELSŐ SZABÁLYZATOKTEVÉKENYSÉGEK
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A VÁLLALATI/SZERVEZETI CÉLOK 
 

  
VÁLLALATI   MINŐSÉGÜGYI 

küldetésnyilatkozat 

jövőkép 

vállalati politika   minőségpolitika 

vállalati stratégia   minőségstratégia/minőségcélok* 

vállalati éves terv   minőségügyi éves terv 

          minőségügyi tevékenységek  

               minőségügyi program(ok) 

          minőségügyi projekt(ek) 

     Megjegyzés: „minőségterv” 

 

* A minőségpolitika lebontása (Quality Policy Deployment, QPD) 

      



A GYÓGYSZERIPARI 

MINŐSÉGMENEDZSMENT CÉLJA 

• Maximális nyereség (?) 

• GMP teljesítése mellett maximális  nyereség (?) 

• A beteg növekvő biztonsága (RJ) (?)  

• A beteg növekvő/adott biztonsága mellett 

maximális  nyereség (?)  

• A közjó szolgálata (?) 

• … 
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GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÓK ÉS FOGYASZTÓK 

• Kik az előállítók és a fogyasztók?  

• Hol működnek az előállítók és a fogyasztók?  

• Mi az előállító és a fogyasztó szervezetek célja? 

• Mit csinálnak az előállítók és a fogyasztók? 

• Milyen jogszabályi környezetben működnek az előállítók 

és a fogyasztók? 

• Milyen terméket állítanak elő és mit fogyasztanak? 

• Milyen típusú tevékenység az előállítás és a fogyasztás? 

• Kik érdekeltek az előállításban és a fogyasztásban? 

• Hogyan értelmezik a minőséget az előállítók és a 

fogyasztók? 

• Mi a megfelelőség az előállítók és a fogyasztók szerint? 
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IGÉNYKIELÉGÍTÉS 

• Közösségi tevékenységek: javak előállítása 

(termelés) és javak használata (fogyasztás) 

• Közösségi kapcsolat: a javakat előállítók és 

a javakat használók közötti kapcsolatokat 

(piac) a közösségi rend határozza meg 

• Igénykielégítés: a javak előállítása és a 

javak használata és a kapcsolatuk 
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IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMATOK 

• Közösségi igény-kielégítési folyamat, 

közösségi rend 

• Kapitalista szabadpiaci igény-kielégítési 

folyamat, kapitalista piacszabályozás 

• Egyéb társadalmi rend igény-kielégítési 

folyamata 
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APIACI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT 

ÉRTELMEZÉSE 

TERMELÉSI

FOLYAMAT

            termelő

FOGYASZTÁSI

FOLYAMAT

          fogyasztó

igénykielégítés igény

termék

érték

csereérték

PIACértékrend értékrend



GYÓGYSZERIPARI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI 

FOLYAMAT 

• „Termelés”: aminek a kimenete gyógyszer 

(kutatás, előállítás, forgalmazás,…)  

• „Termék”: gyógyszer 

• „Fogyasztás”:aminek a bemenete gyógyszer 

(előállítás, forgalmazás, ellátás, gyógyítás…)      
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GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÓK ÉS FOGYASZTÓK 

• Kik az előállítók és a fogyasztók?  

• Hol működnek az előállítók és a fogyasztók?  

• Mi az előállító és a fogyasztó szervezetek célja? 

• Mit csinálnak az előállítók és a fogyasztók? 

• Milyen jogszabályi környezetben működnek az 

előállítók és a fogyasztók? 

• Milyen terméket állítanak elő és mit fogyasztanak? 

• Milyen típusú tevékenység az előállítás és a fogyasztás? 

• Kik érdekeltek az előállításban és a fogyasztásban? 

• Hogyan értelmezik a minőséget az előállítók és a 

fogyasztók? 

• Mi a megfelelőség az előállítók és a fogyasztók szerint? 
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A PIACI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT 

KÖZEGE:  

A KÖZÖSSÉGI KAPCSOLAT: A PIAC 

TERMELÉS FOGYASZTÁS

igénykielégítés igény

termék/érték

csereérték

értékrend értékrend

termelő
fogyasztó

PIAC
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A KAPITALISTA  SZABADPIACI 

IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT  

     A „korszerű” piaci minőségügy  

 az igény-kielégítési folyamatok közül az úgynevezett  

 kapitalista piaci igény-kielégítési folyamatokkal  

     foglalkozik, amelyek esetén a termelő és a fogyasztó 

    demokratikus társadalmi rendszerben  

 a kapitalista szabad-piacon találkozik,  

    ott kötnek szerződést, ott bonyolítják le az üzletet. 
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A KAPITALISTA PIAC TÍPUSAI 

• Szabadpiac – termék: áru (magánjószág) 

– A szabadpiacot a kereslet és a kínálat szabályozza,  

 az áru ára a kereslettől és a kínálattól függ.  

– A szabadpiacot is szabályozza az állam (adók, kedvezmények). 

– A szabadpiacon a fogyasztó fizeti a csereértéket (az árat). 

• Közpiac – termék: közjószág 

– A közpiacon az árat/juttatást jogszabályok szabályozzák. 

– A közpiacon általában nem a fogyasztó  

 fizeti a közjószágért a csereértéket (az árat),  

 hanem a közösség, az állam,  

 vagy a közösségért felelősséget érző támogató. 

 



A PIAC ÁLTALÁNOS (MINŐSÉGÜGYI) 

JOGI SZABÁLYOZÁSA 

• fogyasztóvédelem 

• termékfelelősség 

• termékbiztonság  

• iparjogvédelem 

• piacvédelem (TPT) 

• piacfelügyelet (CE jel) 

• …  
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A GYÓGYSZERPIAC FŐBB SZEREPLŐI 

• Gyógyszer kutatók 

• Gyógyszer gyártók 

• Gyógyszer forgalmazók 

• Gyógyszer ellátók 

• Gyógyszer felhasználók 
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A GYÓGYSZERPIAC SPECIÁLIS 

JOGI SZABÁLYOZÁSA 

• 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről 

• 2016 évi CLXXII trv a 1991. évi XI. trv 

módosításáról 

• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező 

egészségbiztosítás ellátásairól 

• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

• 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a 

hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről 
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A GYÓGYSZERPIAC SPECIÁLIS 

JOGI SZABÁLYOZÁSA 

• 2005. évi XCV. törvény az emberi 

alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és 

egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 

törvények módosításáról 

• 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és 

gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 

segédeszköz-ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 
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A GYÓGYSZERPIAC SPECIÁLIS 

JOGI SZABÁLYOZÁSA 

• 44/2005. (X. 19.) EüM rendelet az emberi 

alkalmazásra kerülő gyógyszerek 

gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről 

   1.melléklet GMP  

• 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi 

alkalmazásra kerülő gyógyszerek 

forgalomba hozataláról 
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A GYÓGYSZERPIAC SPECIÁLIS 

JOGI SZABÁLYOZÁSA (folytatás) 

• 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 

   az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

   általános feltételeiről, valamint a működési 

   engedélyezési eljárásról 
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A GYÓGYSZERPIACI SZEREPLŐK 

SPECIÁLIS JOGI SZABÁLYOZÁSA 

• Gyógyszer kutatók: GLP. GCP, 

• Gyógyszer gyártók: GMP, GVP, … 

• Gyógyszer forgalmazók: GDP 

• Gyógyszer ellátók 

• Gyógyszer felhasználók 

    ANTSZ:  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat   

    OGYEI: Országos Gyógyszerészeti és 

Élelmezés-egészségügyi Intézet  …  
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A PIAC (MINŐSÉGÜGYI) 

SZEREPLŐI 

• Mérésügyi hatóság: Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal (MKEH)  

• Nemzeti szabványosítás: Magyar 

Szabványügyi Testület (MSZT) 

• Tanúsítás (jogilag nem szabályozott) 

• (minőségügyi) akkreditálás: Nemzeti 

Akkreditáló Hatóság  (NAH) 
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GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÓK ÉS FOGYASZTÓK 

• Kik az előállítók és a fogyasztók?  

• Hol működnek az előállítók és a fogyasztók?  

• Mi az előállító és a fogyasztó szervezetek célja? 

• Mit csinálnak az előállítók és a fogyasztók? 

• Milyen jogszabályi környezetben működnek az előállítók 

és a fogyasztók? 

• Milyen terméket állítanak elő és mit fogyasztanak? 

• Milyen típusú tevékenység az előállítás és a fogyasztás? 

• Kik érdekeltek az előállításban és a fogyasztásban? 

• Hogyan értelmezik a minőséget az előállítók és a 

fogyasztók? 

• Mi a megfelelőség az előállítók és a fogyasztók szerint? 
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A TERMÉK 

• Termék (product), jószág, jav, árú 

 amit a termelő a fogyasztó számára ad át! 

  hulladék nem 

• Termék: gyártmány vagy szolgáltatmány  

• Termék: fogyasztási cikk a végfogyasztó 

 számára 

• Termék: a jogszabálytól függően 

• Termék: csomagolás, tájékoztatás stb is! 

 



A GYÓGYSZERIPARI, GYÓGYÁSZATI 

IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT  

TERMÉK  

gyógyszer: bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet 

emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére 

alkalmazható termékként jelenítenek meg, vagy azok az 

anyagok vagy keverékei, amelyek farmakológiai, 

immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az 

ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, 

javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis 

felállítása érdekében az emberi szervezetben vagy emberi 

szervezeten alkalmazhatók 

különleges árú 
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GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÓK ÉS FOGYASZTÓK 

• Kik az előállítók és a fogyasztók?  

• Hol működnek az előállítók és a fogyasztók?  

• Mi az előállító és a fogyasztó szervezetek célja? 

• Mit csinálnak az előállítók és a fogyasztók? 

• Milyen jogszabályi környezetben működnek az előállítók 

és a fogyasztók? 

• Milyen terméket állítanak elő és mit fogyasztanak? 

• Milyen típusú tevékenység az előállítás és a fogyasztás? 

• Kik érdekeltek az előállításban és a fogyasztásban? 

• Hogyan értelmezik a minőséget az előállítók és a 

fogyasztók? 

• Mi a megfelelőség az előállítók és a fogyasztók szerint? 
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A PIACI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT 

FŐBB TÍPUSAI 

A piaci igénykielégítési folyamat főbb jellemzői: 

• az alrendszerek kapcsolata (gyártás és szolgáltatás) 

• a termelési folyamat ismételhetősége 

• a bemenet megfelelősége 
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AZ IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT  

ALRENDSZEREINEK KAPCSOLATA 

 
 

TERMELÉS FOGYASZTÁSterméktermék .....

TERMELÉS FOGYASZTÁS
termék

KAPCSOLT ALRENDSZEREK

FÜGGETLEN ALRENDSZEREK
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AZ IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT 

ALRENDSZEREINEK KAPCSOLATA 
 

 

ÖSSZEFÜGGŐ ALRENDSZEREK (egy rendszer) 

TERMELÉS FOGYASZTÁS
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AZ IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT  

KÉT ALAPTÍPUSA: GYÁRTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS 

termelés termék fogyasztás 

gyártás gyártás gyártmány gyártmány 

fogyasztása 

szolgáltatás szolgáltatás 

adása 

szolgáltat-

mány 

szolgáltatás 

igénybe-

vétele 
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A GYÁRTÁS ÉRTELMEZÉSE 

 

 

 
 

GYÁRTMÁNY 

ELŐÁLLÍTÁSA 
GYÁRTMÁNY 

FOGYASZTÁSA 
gyártmány ….. 

gyártmány 
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A PIACI SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMAT 

ÉRTELMEZÉSE 

A (piaci) szolgáltatási folyamat olyan 

piaci igénykielégítési folyamat, amelyben 

a szolgáltatás-adási (termelési) folyamat és 

a szolgáltatás-igénybevételi (fogyasztási) folyamat 

egymással kapcsolatban, összefüggésben játszódik le. 
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A PIACI SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMAT 

ÉRTELMEZÉSE 

 

SZOLGÁLTATÁS

ADÁSI

FOLYAMAT

SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELI

FOLYAMAT

TERMELÉS FOGYASZTÁS

SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMAT

szol-

gál-

tat-

mány

a szolgáltatást adó

kiinduló állapota

A szolgáltatást

igénybevevő

kiinduló állapota

a szolgáltatást igénybevevő

kezelt állapota

CÉL

IGÉNYKIELÉGÍTÉSI

FOLYAMAT

a szolgáltatást adó

megváltozott állapota

PIAC

csereérték
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A PIACI SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMAT 

LÉNYEGE 

A szolgáltatási folyamat során 

a szolgáltatást igénybevevő folyamatban 

a szolgáltatást igénybevevő, vagy 

annak tulajdonát képező objektuma 

állapotának kezelése (treatment) történik 

a szolgáltatást adó folyamatban 

létrehozott szolgáltatmány által. 
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A PIACI SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMAT 

CÉLJA 

A szolgáltatás adási folyamatban 

létrehozott szolgáltatmány által 

a szolgáltatást igénybevevő folyamatban 

a szolgáltatást igénybevevő, vagy 

annak tulajdonát képező objektum 

állapotát úgy kell kezelni, 

hogy az alkalmas legyen 

a „cél” igénykielégítési folyamatban részt venni. 

 

  a szolgáltatás legalább kétfokozatú 

  igénykielégítési folyamat! 
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A GYÁRTÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁS 

ELTÉRŐ JELLEGE 

 

• GYÁRTÁS 

gyártó dönt a gyártmányról 

fogyasztó dönt, hogy megveszi-e a gyártmányt 

 

• SZOLGÁLTATÁS 

szolgáltatást igénybevevő dönt a szolgáltatmányról,  

és a szolgáltatást adóról, 

szolgáltatást adó dönt, hogy vállalja-e a szolgáltatást 
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A TERMELÉSI FOLYAMAT 

ISMÉTELHETŐSÉGE 

• az azonos vagy hasonló körülmények között  

ismétlődő termelés:  

ipari tömeggyártás, közszolgáltatás, közoktatás (?),  

javítószolgálat, (?) színházi előadás (?) stb, 

• az új alkotás (létesítmény) létrehozását,  

vagy megszüntetését szolgáló termelés:  

házépítés, (szoftver-)fejlesztés, tanácsadás (?), 

szobrászat, könyvírás stb. 

projekt!? 

Van-e ezekben közös, ismétlődő tevékenység? 
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AZ IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT 

BEMENETÉNEK MEGFELELŐSÉGE 

• megfelelő bemenetek felhasználásával  

megfelelő termék előállítása 

„normális” minőségmenedzsment 

Gyártás, közoktatás, felsőoktatás,… 

• megnemfelelő bemenetek felhasználásával 

kevésbé megnemfelelő, vagy megfelelő termék 

előállítása 

„inverz” (fordított) minőségmenedzsment 

Egészségügy, gyógypedagógia, büntetés-végrehajtás,… 



 

 

MIKOR HASZNÁLHATÓ  

A PIACI MINŐSÉGÜGY? 
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 Ismétlődő termelés 

    (egyedi folyamatok esetén nem) 

A termelés és a fogyasztás külön- külön (gyártás) 

A termelés és a fogyasztás egy rendszerben 

(szolgáltatás) ??? 

Megfelelő bemenettel  

    (megnemfelelő bemenet esetén nem ) 

         vastag betűs eseteket tárgyalja a minőségügy,  

    de a többivel még adós!!! 

           

 



GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÓK ÉS FOGYASZTÓK 

példák 

• Gyógyszer tömeggyártás  - külön rendszerben, 

ismétlődő, megfelelő bemenet 

• Egészségügyi szolgáltatás  - szolgáltatás (egy 

rendszerben), ismétlődő?, megnemfelelő bemenet  

• Patika – szolgáltatás (egy rendszerben), 

ismétlődő?, megfelelő bemenet 

• Labor vizsgálat – szolgáltatás (egy rendszerben ), 

ismétlődő?, megfelelő bemenet 

• … 
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GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÓK ÉS FOGYASZTÓK 

• Kik az előállítók és a fogyasztók?  

• Hol működnek az előállítók és a fogyasztók?  

• Mi az előállító és a fogyasztó szervezetek célja? 

• Mit csinálnak az előállítók és a fogyasztók? 

• Milyen jogszabályi környezetben működnek az előállítók 

és a fogyasztók? 

• Milyen terméket állítanak elő és mit fogyasztanak? 

• Milyen típusú tevékenység az előállítás és a fogyasztás? 

• Kik érdekeltek az előállításban és a fogyasztásban? 

• Hogyan értelmezik a minőséget az előállítók és a 

fogyasztók? 

• Mi a megfelelőség az előállítók és a fogyasztók szerint? 

© Veress, 2019.02. 54 



© Veress, 2019.02. 55 

A PIACI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT 

ÉRDEKELTJEI 

A piaci igénykielégítési folyamat alapvető 

érdekeltjei (stakeholders, interested parties),  

(érintettjei, partnerei, társai, tág értelemben vett „vevői”) 

a fogyasztási folyamatban érdekelt fogyasztók, 

a termelési folyamatban érdekelt termelők 

és a termelők beszállítói 

valamint a társadalom. 

Megjegyzés: érdekeltek (stakeholders) –  

         akik a lóversenyen egy lóra tettek. 
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KIK AZ ÉRDEKELTEK? 
 

Példa: az autó gyártása és használata 

AUTÓ-

GYÁRTÁS

AUTÓ-

KERESKEDÉS

AUTÓ-

HASZNÁLAT

ÜZEMANYAG-

TERMELÉS

autó autó

üzem-

anyag
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KIK AZ ÉRDEKELTEK? 
 

Példa: az egészségügy 

GYÓGYÍTÁS GYÓGYULÁS

GYÓGYSZER-

GYÁRTÁS

kezelés

gyógyszer munka
MUNKA-

VÉGZÉS
MUNKA-

ADÁS
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A PIACI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT  

FŐBB ÉRDEKELTJEINEK IGÉNYEI 

        vizsgált terület 

 

Érdekelt 

termelési  

folyamat 

fogyasztási 

folyamat 

környezet 

Tulajdonos 

Ügyvezetés 

Alkalmazottak 

hatékony termelés, 

haszon 

hatékony termelés, 

elismerés 

elismerés, 

biztonság 

üzleti siker 

 

üzleti siker 

 

- 

hírnév 

 

bírság hiánya 

 

- 

Fogyasztók (biztonság) igénykielégítés, 

biztonság 

biztonság 

Társadalom adó, munkahely,… 

biztonság, 

serkentés 

jólét, ellátottság, 

biztonság, 

serkentés 

védelem, 

serkentés 



GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÓK ÉS FOGYASZTÓK 

• Kik az előállítók és a fogyasztók?  

• Hol működnek az előállítók és a fogyasztók?  

• Mi az előállító és a fogyasztó szervezetek célja? 

• Mit csinálnak az előállítók és a fogyasztók? 

• Milyen jogszabályi környezetben működnek az előállítók 

és a fogyasztók? 

• Milyen terméket állítanak elő és mit fogyasztanak? 

• Milyen típusú tevékenység az előállítás és a fogyasztás? 

• Kik érdekeltek az előállításban és a fogyasztásban? 

• Hogyan értelmezik a minőséget az előállítók és a 

fogyasztók? 

• Mi a megfelelőség az előállítók és a fogyasztók szerint? 
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A MINŐSÉG ÉRTELMEZÉSE 

• köznyelvi 

• filozófiai 

• minőségügyi: 

           piaci minőség 

           társadalmi minőség 

           egyén életminősége   
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A MINŐSÉG ÉRTELMEZÉSE 

A MAGYAR KÖZNYELVBEN RÉGEN 

• szép 

• jó 

• igaz 

• szent 

 

    Megjegyzés: ezek a tiszta értékek! 
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A MINŐSÉG PIACI MINŐSÉGÜGYI 

ÉRTELMEZÉSE: A PIACI MINŐSÉG 

A korszerű piaci minőségügy értelmezése szerint  

a termelési és a fogyasztási folyamatokból álló  

piaci igénykielégítési folyamat/hálózat  minősége  

az igénykielégítési hálózatban érdekeltek, azaz 

elsősorban a fogyasztók, a termelők, a beszállítók és  

a társadalom értékrendjén alapuló értékítélete arra  

vonatkozóan, hogy a termelési és a fogyasztási folyamatok  

mennyire elégítik ki az érdekeltek igényeit,  

azaz az érdekeltek mennyire elégedettek, azaz  

az igényeik kielégítése által mennyi értéket kapnak.  

A minőség tehát átadott érték.  
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A PIACI MINŐSÉG KORSZERŰ  

ÉRTELMEZÉSE 

• Az irodalomban kevés helyen szerepel így!  

• Megegyezik a régi ISO 8402 szabvány TQM 

értelmezésével! 

• Összhangban van a Nemzeti Minőségi Díj 

követelményrendszerével! 

• Összhangban van az ISO 9004:2000 tartalmával! 

• Nagyon sok minőségügyi/vezetési irodalom  

     hangsúlyozza az  

 értékteremtő folyamatot (value added process). 
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A PIACI MINŐSÉG ÉRTELMEZÉSE 

A MINŐSÉGÜGY IRODALMÁBAN 

Problémák 

• Az irodalomban rengeteg értelmezés található! 

• Keveredik a köznyelvi, a filozófiai és a 
minőségügyi értelmezés! 

• Az ISO 9000:2005 szabványban a minőség 
semmitmondó értelmezése! 

• Az irodalomban sok olyan értelmezés található, 
amely része az általunk javasolt értelmezésnek, pl 
a vevő elégedettsége, amely az érdekeltek 
elégedettségének része. 
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A GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÁS ÉS 

FOGYASZTÁS MINŐSÉGE 

A gyógyszer-előállítás és fogyasztás minősége  

a gyógyszer-előállításban és fogyasztásban érdekeltek, azaz 

elsősorban a fogyasztók, a termelők, a beszállítók és  

a társadalom értékrendjén alapuló értékítélete arra  

vonatkozóan, hogy a gyógyszer-előállítás és fogyasztás 

mennyire elégíti ki az érdekeltek igényeit,  

azaz az érdekeltek mennyire elégedettek, azaz  

az igényeik kielégítése által mennyi értéket kapnak.  

A minőség tehát átadott érték.  
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A MINŐSÉG BECSLÉSE 

közvetlenül: elégedettség-becslés 

 kérdőív, megkérdezés,stb. 

közvetetten: minőség-mutatók 

   a mutatók nagyon sok tényezőtől függnek! 



GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÓK ÉS FOGYASZTÓK 

• Kik az előállítók és a fogyasztók?  

• Hol működnek az előállítók és a fogyasztók?  

• Mi az előállító és a fogyasztó szervezetek célja? 

• Mit csinálnak az előállítók és a fogyasztók? 

• Milyen jogszabályi környezetben működnek az előállítók 

és a fogyasztók? 

• Milyen terméket állítanak elő és mit fogyasztanak? 

• Milyen típusú tevékenység az előállítás és a fogyasztás? 

• Kik érdekeltek az előállításban és a fogyasztásban? 

• Hogyan értelmezik a minőséget az előállítók és a 

fogyasztók? 

• Mi a megfelelőség az előállítók és a fogyasztók szerint? 
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A PIACI MINŐSÉGÜGY  

MEGFELELŐSÉG FOGALMA 

A minőségügyben a minőség mellett értelmezzük  

az objektumok (termékek, folyamatok, személyek,  

rendszerek stb.) – adott követelményrendszerre  

vonatkozó – megfelelőségét (conformity,conformance).  

Nem azt mondjuk, hogy egy objektum megfelelő,  

hanem azt mondjuk, hogy egy objektum  

egy adott követelményrendszer szempontjából  

megfelelő. 
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A MEGFELELŐSÉG-

KÖVETELMÉNYRENDSZER TARTALMA 

• a megfelelőség megállapítása érdekében 

vizsgálandó tulajdonságok 

• a vizsgálandó tulajdonságok vizsgálatára 

szolgáló mérési skálák 

• adott mérési skálán értelmezett vizsgálati 

módszerek 

• a tulajdonságok mért értékére vonatkozó  

   követelmények (relációk) 
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          A MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS FOLYAMATA 

MEGFELELŐSÉG-TULAJDONSÁGOK 

KIVÁLASZTÁSA 

MEGFELELŐSÉG-VIZSGÁLAT 

MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS 

 

objektum 

megfelelőség-tulajdonságok 

meghatározott tulajdonságértékek 

az objektum adott követelményrendszerre vonatkozó megfelelősége 

Vizsgálati  

szempontok 

Vizsgálati 

módszer 

Megfelelőség 

követelmény- 

rendszer 
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    A MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS FŐBB TÍPUSAI 

VIZSGÁLAT 

testing 

ÁTVIZSGÁLÁS 

audit, inspection 

VIZSGÁZTATÁS 

examination 

MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS 

 

conformity assessment 

az objektum megfelelősége 

termék (anyag) 
folyamat, szolgáltatás, 

minőségügyi rendszer 
személy 
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A MEGFELELŐSÉG-MEGÁLLAPÍTÁS 

JELENTŐSÉGE 

• Minden gyárban 

    régen MEO (Minőségellenőrzési Osztály) 

    ma „Megfelelőség-megállapítási” Osztály kellene legyen 

• Minden szolgáltatásban  

    a szolgáltatást adó megfelelősége 

    esetleg a szolgáltatást igénybevevő megfelelősége 

       a szolgáltatást igénybevett megfelelősége 

• Az EU-ban a jogilag szabályozott (regulated) területen 

    (az ún. új eljárás szerinti direktívák esetében) 

    CE jel (Conformite Europenne = Európai Megfelelőség) 



MINŐSÉGKÉPESSÉG 

Minőségképessége 

 a termelő és fogyasztó rendszernek, vagy  

 a rendszerelemeiknek és a terméknek van! 

Az adott rendszer vagy rendszerelem 

minőségképessége azt mutatja meg, hogy a 

rendszer vagy rendszerelem milyen módon 

befolyásolja, vagy határozza meg az 

igénykielégítési folyamat minőségét.  
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A MINŐSÉGKÉPESSÉG 

 termelés 
• A termelőrendszer termelési folyamatra vonatkozó 

minőségképessége 

• A termelő személy termelési folyamatra vonatkozó 
minőségképessége 

• A termelés „nyersanyagainak” a termelési folyamatra 
vonatkozó minőségképessége 

 fogyasztás 
• A fogyasztórendszer fogyasztási folyamatra vonatkozó 

minőségképessége 

• A fogyasztó személy fogyasztási folyamatra vonatkozó 
minőségképessége. 

• A termék fogyasztási folyamatra vonatkozó 
minőségképessége  
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A TERMÉK „MINŐSÉGE” 

• A minőségügyben széles körben elterjedt termék-minőség 
kifejezés ellenére a terméknek nem értelmezzük a minőségét ! 

• A termelési és a fogyasztási folyamatnak van minősége! 

• A termék 

  megtestesíti a termelési folyamat minőségét! 

• A termék  

  magában hordja a fogyasztási folyamat minőségét 

            befolyásoló tulajdonságokat, azaz értelmezhető 

  a termék fogyasztási folyamatra vonatkozó 

  minőségképessége. 

 

Megjegyzés: nemcsak gyártmány esetén, 

           hanem szolgáltatmány esetén is! 
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A MEGFELELŐSÉG ÉS A 

MINŐSÉGKÉPESSÉG ÉRTELMEZÉSE 

 

megfelelőség 

 

minőségképesség 

Személy, szervezet 

Termelő rendszer 

Folyamat 

Termék 

Minőségmenedzsment-rendszer 

 
     *** 
 

     *** 
 

 * 
 * 

   ** 
 
- 
 

*qualification       **validation        ***verification 
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MINŐSÉGKÉPESSÉG ÉS MEGFELELŐSÉG 

példa: gyógyszer 

Gyógyszer fogyasztói minőségképessége: 

 funkcionális tulajdonságok 

  biológiai tulajdonságok 

• hasznos 

• káros 

 Gyógyszer megfelelősége: 

 leíró tulajdonságok 

  kémiai és fizikai tulajdonságok. 
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ADOTT TERMÉK FOGYASZTÓI 

MINŐSÉGKÉPESSÉGE ÉS MEGFELELŐSÉGE 

Jellemző 

 

A termék fogyasztói 

minőségképessége 

 

A termék 

megfelelősége 

 

fogalma 

elsődlegesen 

 

szubjektív 

 

objektív 

 

dimenziója 

 

érték 

 

naturális 

 

tulajdonságtípusa 

 

funkcionális 

 

leíró 

 

mérhetősége 

 

nehezen 

 

könnyen 

 

jelentősége 

 

alapvető 

 

másodlagos 
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AZ ÉRTÉKTEREMTŐ PIACI MINŐSÉGÜGY 

A piaci minőségügy célja, hogy  

az igénykielégítési folyamatok minőségének 

megfelelő állami minőségügyi szabályozásával  

és vállalati minőségszabályozásával 

az igénykielégítési folyamat során 

az érdekeltek az igényeik kielégítése által 

minél elégedettebbek legyenek, azaz 

minél több értéket kapjanak. 



GYÓGYSZERELŐÁLLÍTÓK ÉS FOGYASZTÓK 

• Kik az előállítók és a fogyasztók?  

• Hol működnek az előállítók és a fogyasztók?  

• Mi az előállító és a fogyasztó szervezetek célja? 

• Mit csinálnak az előállítók és a fogyasztók? 

• Milyen jogszabályi környezetben működnek az 

előállítók és a fogyasztók? 

• Milyen terméket állítanak elő és mit fogyasztanak? 

• Milyen típusú tevékenység az előállítás és a fogyasztás? 

• Kik érdekeltek az előállításban és a fogyasztásban? 

• Hogyan értelmezik a minőséget az előállítók és a 

fogyasztók? 

• Mi a megfelelőség az előállítók és a fogyasztók szerint? 
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VÁLLALATI    

MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZEREK 

a gyógyszeriparban 

• Minőségügy 

• Vállalati minőségmenedzsment rendszerek    

• Vállalati minőségmenedzsment-rendszer 

modellek                                            

• Vállalati minőségmenedzsment rendszer 

modellek a gyakorlatban   
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A VÁLLALATI MINŐSÉGMENEDZSMENT 

RENDSZER 

 
A  vállalati minőségmenedzsment rendszer 

tartalmazza  a vállalat  mindazon                                                      

minőségügyi tevékenységeit, 

amelyekkel a szervezet megvalósítja céljait  

és meghatározza  

a kívánt eredmények eléréséhez szükséges 

folyamatokat és erőforrásokat.  
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A VÁLLALATI MINŐSÉGMENEDZSMENT-

RENDSZER 

MINŐSÉGMENEDZSMENT

RENDSZER

MINŐSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGEK

minőségpolitika

a minőségügyi

tevékenységek

eredménye

erőforrások

minőségügyi eljárásutasítások

előírások

(a minőségpolitika  

megvalósulása) 

minőségügyi szervezet 
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A VÁLLALATI MINŐSÉGMENEDZSMENT 

RENDSZER 

• a minőségpolitika         elérése érdekében 

 (quality policy) 

• a minőségügyi szervezet        ,amely …. felelősséggel, 

 (quality organization)         felhatalmazással 

• minőségügyi tevékenységeket  hajt végre 

 (quality process) 

• minőségügyi eljárások         szerint 

 (quality procedures) 

• erőforrások          felhasználásával 

 (resources) 

• előírások           figyelembevételével 

 (regulations) 



 

A VMMR ÖSSZETETTSÉGE  

 

• Tisztázatlan, hogy MMR az egész szervezetre, vagy  

     a szervezet al-szervezetére is értelmezhető? 

• A szervezetnek, vagy az al-szervezetnek, részlegnek  van 

minőségpolitikája?            

• Tisztázatlan, hogy összetett/hierarchikus  szervezet esetén 

milyen felbontás használható, pl al-minőség-politikák, 

erőforrások, folyamatok,… 

• A minőségpolitika/politikák kiknek az igényét elégíti ki?          

A termelési folyamattól függ, hogy kik az érdekeltek! 
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TERMELÉS 

MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS  

• Nem tisztázott az irodalomban, hogy a termelés 

minőségszabályozása hogyan történik. 

• Véleményünk szerint a MMR-en belül értelmezni 

kell az un. minőségszabályozási termelési 

egységeket és a termelés minőségszabályozása 

ezekben ez egységekben valósítható meg.   

• Nem a vállalatnak, hanem a termékeknek van 

vevője!!! 
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A MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSI  

TERMELÉSI EGYSÉG  

 
A minőségszabályozási termelési egység  

 csak a szervezet alapfolyamata, alaptevékenysége 
lehet,  nem lehet támogató tevékenység 

 a termék/termékcsoport határozza meg 

 a termelési folyamata a többi termék/termékcsoport 

 termelési folyamatától viszonylagosan független 

 piactól piacig tart 

 

Megjegyzés: ami(k)re az ISO 9001… tanúsítvány 
vonatkozik! 
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A MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSI  

TERMELÉSI EGYSÉG  

PÉLDÁK 

 
 gyárban adott termékcsoportot gyártó üzem(ek), vagy 

üzemrész 

 felsőoktatási intézményben adott szak(szakcsoport) 

 kórházban adott típusú osztály(ok) 

 biztosító intézetben adott biztosítási termékkel foglalkozó 
egység 

 bankban adott banki termékkel foglalkozó egység 

 stb… 

 

Megjegyzés: ami(k)re az ISO 9001… tanúsítvány vonatkozik! 

 



A MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSI 

TEREMELÉSI EGYSÉG  

TERMELÉSI FOLYAMATA 

• A minőségszabályozási termelési egység 

   termelési alapfolyamatát  

   termelési folyamatnak nevezzük.  

• A termelési folyamat tevékenységekből áll.  

• A termelési folyamat a tevékenységek alapján 

   termelési részfolyamatokra és azokon belül  

   termelési egységekre, műveleti egységekre  

   bontható 
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A VÁLLALAT MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSI 

TERMELÉSI EGYSÉGEI 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLLALAT

MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSI

TERMELÉSI EGYSÉG

MEGFELELŐSÉG-

SZABÁLYOZÁSI

TERMELÉSI EGYSÉG

FOLYAMATSZABÁLYOZÁSI

TERMELÉSI EGYSÉG

MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSI

TERMELÉSI EGYSÉG

MEGFELELŐSÉG-

SZABÁLYOZÁSI

TERMELÉSI EGYSÉG

FOLYAMATSZABÁLYOZÁSI

TERMELÉSI EGYSÉG

.......

.......

.......
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A MEGFELELŐSÉGSZABÁLYOZÁSI 

TERMELÉSI EGYSÉG 

(RÉSZFOLYAMAT) 

 

 termék-megfelelőségmegállapítástól termék-

megfelelőségmegállapításig 

 kockázat alapján gazdaságosság kérdése 

 

Megjegyzés 

üzemek/önálló egységek között kell megfelelőségmegállapítás 
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A FOLYAMATSZABÁLYOZÁSI 

TERMELÉSI EGYSÉG 

(MŰVELETI EGYSÉG) 

 

 

a termelési folyam azon legkisebb egysége, 

amely térben és időben relatíve zárt 

szabályozható rendszerben 

folyamatként zajlik le. 
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A TERMELÉS-MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS 

FELÉPÍTÉSE 

FTE FTE FTE FTE FTEtermék termék... ... ... ...

MEGFELELŐSÉGSZ.TE MEGFELELŐSÉGSZ.TE MEGFELELŐSÉGSZ.TE

MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSI TERMELÉSI EGYSÉG

PIAC PIAC
művelet

(folyam)at)
részfolyam(at)

(alap)folyam(at)

alaptevékenység
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A TERMELÉS HÁROMSZINTŰ 

MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSA 

MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS

MEGFELELŐSÉGSZABÁLYOZÁS

FOLYAMATSZABÁLYOZÁS

TERMELÉS FOGYASZTÁStermék

társadalmi minőség

(minőségügyi) jogszabályok

beavatkozó

változó

mért

változó

termék

megfelelőség
fogyasztói

minőség

BESZÁLLÍTÓI

TERMELÉS
termék

beszállítói minőség
termék

megfelelőség
termelői

minőség

minőségpolitika

minőségcélok
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A MINŐSÉG  

VÁLLALATI SZINTŰ SZABÁLYOZÁSA 

 
• Minek a minőségét szabályozzuk? 

  a termelési folyamatnak 

 figyelembe véve a kapcsolódó folyamatokat: 

  fogyasztási folyamat, 

  teljes igénykielégítési folyamat, 

  (teljes) igénykielégítési lánc 

• Mi a minőségszabályozás célja? 

  a minőség tökéletesítése 

• A minőség meghatározásához 

 meg kell állapítani 

  az érdekelteket, 

  az érdekeltek igényeit 

  és az érdekeltek elégedettségét 

       és ennek alapján  meg kell határozni a szervezet minőség értelmezését. 

• A minőséget elsősorban  a folyamatok  szabályozásának és//vagy a  

      megfelelőség  szabályozásának a változtatásával célszerű tökéletesíteni. 



VÁLLALATI    

MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZEREK 

a gyógyszeriparban 

• Minőségügy 

• Vállalati minőségmenedzsment rendszerek    

• Vállalati minőségmenedzsment-rendszer 

modellek                                            

• Vállalati minőségmenedzsment rendszer 

modellek a gyakorlatban   
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VÁLLALATI MINŐSÉGMENEDZSMENT-

RENDSZER MODELL ÉS ALKALMAZÁSA 

valós 

vállalati 

MMR 
vállalati 

MMR modell 

a valós 

vállalati 

MMR 

leírása 

(kézikönyv) 

helyszíni 

szemle 

dokumentáció 

átvizsgálása 
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VÁLLALATI/INTÉZMÉNYI 

MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZER 

MODELLEK 

 célmodellek 

         részvényesi, érdekelti, közjó,… 

működési modellek 

         ISO 9001, ISO 9004, GMP, … 

 felmérő (assessment) modellek 

         EFQM/NMD, ISO 9001 audit, ISO 9004/A, … 

 értékelő (evaluation) modellek 

         pontozásos EFQM/NMD, ISO 9004/A, … 
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VÁLLALATI/INTÉZMÉNYI MMR 

CÉLMODELLEK 

 részvényesi/tulajdonosi (shareholders) 

 részvényes igényei (individuáletika) 

   nyereségmaximalizálás 

 érdekelti (stakeholders) 

 érdekeltek igényei (keresztény társadalometika) 

   (piaci)minőség maximalizálása 

 közjó (public goods?) 

 a társadalom igényei (…társadalometika) 

   a társadalmi minőség maximalizálása 
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VÁLLALATI/INTÉZMÉNYI MMR  

MŰKÖDÉSI MODELLEK 

 gyártó: ISO 9001, ISO 9001 alapú ágazati 

                 ISO 9004 

                 GMP  

         NMD alapú, stb… 

 szolgáltató : nincs (!?) 

 laboratóriumi: GLP, ISO/IEC 17025, stb… 

 oktatás:ENQA-ESG, Comenius, … 

 fejlesztés: ISO 9000-3 (hatályon kívül) nagyon jó!!! 

 egyéb: … 



VÁLLALATI MINŐSÉGÜGYI MŰKÖDÉSI 

MODELLEK ALKALMAZÁSA  

A SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE SZERINT 

• alkatrésziparok : ISO 9000 sorozat  

    (hadiipar,gépipar, elektronikai ipar,..) számára  

•  folyamatiparok : GMP 

    (gyógyszeripar, vegyipar, élelmiszeripar..) számára 

• Szolgáltatás: általános nincs! 

     laboratórium, oktatás,…                                                            

• projektmenedzsment  projekt minőségmenedzsment ?  

fejlesztésre ISO 9000-3(!!!) 
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A VÁLLALATI CÉLMODELLEK ÉS  

A MŰKÖDÉSI MODELLEK KAPCSOLATA 

cél modell mmr működési modell 

részvényesi beszállítója: ISO 9001  

biztonság miatt: GMP, HACCP, … 

vevőelégedettség miatt: ISO 9001? 

érdekelti ISO 9004 

(NMD alapú) 

(BSC?) 

közjó ISO 9001, ha a vevő a társadalom 

(társadalmi felelősségvállalás) 

(fenntartható gazdaság) 
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VÁLLALATI/INTÉZMÉNYI MMR 

 FELMÉRŐ, ÉRTÉKELŐ MODELLEK 

 felmérő modellek/módszerek (assessment) 

         kiválósági (minőségi díj) modellek:  

         EFQM/NMD,CAF,…  

         állapot felmérő modellek:  

         ISO 9001 audit, ISO 9004/A,  

         SWOT, PEST,… 

 értékelő modellek (felmérés és pontozás)(evaluation) 

         pontozásos EFQM/NMD, CAF, ISO 9004/A,… 

Megjegyzés: állapotot és/vagy tevékenységet, eredményt 
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VÁLLALATI    

MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER- 

MODELLEK 

• ISO minőségmenedzsment-rendszer szabványok 

• A Helyes (Gyógyszer) Gyártási Gyakorlat (GMP) 

• A Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszerén 
alapuló minőségmenedzsment-rendszer-modell 
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VÁLLALATI    

MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER- 

MODELLEK 

• ISO minőségmenedzsment-rendszer szabványok 

• A Helyes (Gyógyszer) Gyártási Gyakorlat (GMP) 

• A Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszerén 
alapuló minőségmenedzsment-rendszer-modell 

 



106 

MINŐSÉGMENEDZSMENTRENDSZER MODELLEK 

 ISO 9000 sorozat 

 

• MSZ EN ISO 9000:2015 

Minőségirányítási rendszerek 

 Alapok és szótár 

• MSZ EN ISO 9001:2015 - FÜGGELÉKBEN 

Minőségirányítási rendszerek 

 Követelmények 

• MSZ EN ISO 9004:2018 

              Minőségirányítás  

                A szervezet minősége  

    Útmutató a tartós siker eléréséhez  
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ISO 9001 SZABVÁNY ALAPÚ  

MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER 

MŰKÖDÉSI MODELLEK 

 
• MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 vizsgáló és kalibráló  laboratóriumok  

felkészültségének általános követelményei 

• MSZ EN ISO 13 485:2016 Orvostechnikai eszközök . Minőségirányítási 

rendszerek .Szabályozási célú követelmények  

• AS/EN 9100 repülőgép-ipari termékek 

• NATO-AQAP 2110/2120 /2130/160 honvédelem 

• IAFT 16949:2016 autóipari beszállítók  

• ISO 15161:2001 élelmiszeripari termékek 

• MSZ EN ISO 22000:2005 élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer 

• MSZ ISO/IEC 90003:2005 szoftvertechnológia 

Megjegyzés: nem mindegyik kiterjesztett, szigorított! 

Megjegyzés: ISO 9001:a  kidolgozáskor  aktuális kiadás 
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AZ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓKRA 

VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

• QS 9000 

• VDA 6.1. 

• EAQF 

• AVSQ 

  IAFT 16949:2016  Quality management 

system for organizations in the automotive 

industry -  a korábbi ISO/TS 16949:2009 helyett 
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AZ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓKRA 

VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

• Quality System Assessment (QSA) 

• Measurement Systems Analysis (MSA) 

• Statistical Process Control (SPC) 

• Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

• Production Part Approval Process (PPAP) 

• Advanced Product Quality Planning (APQP) 

• Tooling and Equipment (TE) 

• Tooling and Equipment QSA (QSA-TE) 

• Reliability and Maintanability Guidelines  
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VÁLLALATI    

MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER- 

MODELLEK 

• ISO minőségmenedzsment-rendszer szabványok 

• A Helyes (Gyógyszer) Gyártási Gyakorlat (GMP) 

• A Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszerén 
alapuló minőségmenedzsment-rendszer-modell 
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GMP, GLP 

• 2005. évi XCV. törvény 

  az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről 

• 44/2005. (X.19.) EüM rendelet 

  az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek  

  gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről (GMP) 

  (91/356/EK Irányelv) 

• 42/2014. (VIII.19.) EMMI rendelet a helyes 

  laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és  

            ellenőrzéséről (GLP) 

• (GCP, GDP) 

 



A Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat 

(GMP) irányelvei   

A hatályos európai irányelv  

(Eudralex Volume IV) fordítása 

2.Verzió 

2006. május 2.  

„Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek 

gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről” 

című 44/2005.(X.19.) EÜM rendelethez 

Országos Gyógyszerészeti Intézet 
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A HELYES GYÓGYSZERGYÁRTÁSI GYAKORLAT 

IRÁNYELVEI 

 

1. Minőségirányítás 

2. Személyzet 

3. Helyiségek és berendezések 

4. Dokumentáció 

5.  Gyártás 

6.  Minőségellenőrzés 

7.  Szerződésen alapuló gyártás és analízis (bérmunka) 

8.  Panaszok és forgalomból való kivonás 

9. Önellenőrzés 
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KIEGÉSZÍTŐ GMP IRÁNYELVEK 

 Steril gyógyszerkészítmények gyártása 

 Biológiai eredetű gyógyszerek gyártása 

 Radioaktív gyógyszerek gyártása 

      Állatgyógyászati gyógyszerek gyártása  

      Állatgyógyászati immunológiai gyógyszerek gyártása  

      Orvosi gázok gyártása 

      Növényi eredetű gyógyszerek gyártása   

• Kiindulási anyagok és csomagoló anyagok mintavételezése 

 Folyadékok, krémek és kenőcsök gyártása 

 Inhalálásra szánt …. aerosolok gyártása 

• Számítógépes rendszerek 

 Ionizáló sugárzás alkalmazása a gyógyszergyártásban 

 Vizsgálati készítmények gyártása 

 Emberi vérből vagy emberi plazmából származó gyógyszerek gyártása 

       …. 
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VÁLLALATI    

MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER- 

MODELLEK 

• ISO minőségmenedzsment-rendszer szabványok 

• A Helyes (Gyógyszer) Gyártási Gyakorlat (GMP) 

• A Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszerén 
alapuló minőségmenedzsment-rendszer-modell 
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NEMZETI MINŐSÉGI DÍJ (NMD) 

A(Z ÜZLETI) KIVÁLÓSÁG 

 A vezetés 

     megalapozott üzletpolitikával és stratégiával, 

 a dolgozók és 

 az erőforrások hatékony menedzselésével és 

 a folyamatok szabályozásával: 

 vevői és 

 dolgozói elégedettséget és 

 pozitív társadalmi hatást ér el, amely 

      kiváló (üzleti) eredményhez vezet. 

Megjegyzés: adottságok  eredmények  adottságok

 eredmények 
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A NEMZETI MINŐSÉGI DÍJ  

KÖVETELMÉNYRENDSZERE 

 
 A vállalkozás minőségképessége (adottságok) 

1.     a vezetés                                           (100) 

2. politika és stratégia                           (100) 

3. emberi erőforrások                            (100) 

4.    partnerkapcsolatok és erőforrások     (100) 

5.    folyamatok                                         (100) 

 A vállalkozás által elért minőség (eredmények) 
6.     a vevői elégedettség                         (150) 

7.     a dolgozói elégedettség                    (100) 

8.     a társadalmi hatások                         (100) 

9.     kulcsfontosságú eredmények           (150) 
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VÁLLALATI    

MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER- 

MODELLEK 

• ISO minőségmenedzsment-rendszer szabványok 

• A Helyes (Gyógyszer) Gyártási Gyakorlat (GMP) 

• A Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszerén 
alapuló minőségmenedzsment-rendszer-modell 

 



VÁLLALATI    

MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZEREK 

a gyógyszeriparban 

• Minőségügy       

• Vállalati minőségmenedzsment-rendszer 

modellek                                            

• Vállalati minőségmenedzsment rendszer 

modellek a gyakorlatban   
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VÁLLALATI MINŐSÉGMENEDZSMENT 

RENDSZER MODELLEK A 

GYAKORLATBAN   

 
• A VMMR modellek alkalmazhatósága 

• A „jó” minőségmenedzsment-rendszer modell 

• A minőségmenedzsment-rendszer kiépítése 

• A minőségmenedzsment rendszerek felügyelete 

• A kapitalista minőségügy alkalmazásának problémái 

• Az ideális minőségmenedzsment rendszer 

 

 



© Veress, 2019.02. 121 

VÁLLALATI MINŐSÉGMENEDZSMENT-

RENDSZER ÉS MODELL 

vállalati 

MMR vállalati MMR 

modellek 

részrendszer-

modellek 

a vállalati 

MMR 

leírása 

(kézikönyv) 

helyszíni 

szemle 

dokumentáció 

átvizsgálása 
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VÁLLALATI MINŐSÉGMENEDZSMENT 

RENDSZER MODELLEK A 

GYAKORLATBAN   

 
• A VMMR modellek alkalmazhatósága 

• A „jó” minőségmenedzsment-rendszer modell 

• A minőségmenedzsment-rendszer kiépítése 

• A minőségmenedzsment rendszerek felügyelete 

• A kapitalista minőségügy alkalmazásának problémái 

• Az ideális minőségmenedzsment rendszer 

 

 



A MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZER 

MODELLEK  

HIBÁS ALKALMAZÁSA ÁLTALÁBAN 

123 © Veress, 2019.02. 

   A fogalmak tisztázása nélkül,  

   és a rendszerelmélet nélkül  

   és a folyamatszemlélet nélkül! 

 

            Kevés a hatékony alkalmazás! 



A MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZER 

MODELLEK  

HIBÁS ALKALMAZÁSAI  gyakori esetek 

• Vállalati értékrend, célrendszer nélkül 

• Nincs pontosan értelmezve a rendszer 

• Nincs pontosan értelmezve a működés (termelési folyamat) 

• Nincs megkülönböztetve a minőség,  

    a minőségképesség és a megfelelőség 

• Nincs pontosan értelmezve a vevő, illetve az érdekelt  

• Nincs megkülönböztetve a közvetlen vevő (customer) és a 

(vég)fogyasztó (consumer) 

124 
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AZ ISO 9001(9004) SZABVÁNYOK FŐBB 

TARTALMI PROBLÉMÁI 

 
• Nem egyértelmű a működés (termelési folyamat) fogalma,  

    a 8. fejezetet termékenként (termékcsoportonként) 

    termék előállítási folyamatonként (!?)kell(ene) leírni, 

     mert a termékenként mások az érdekeltek (lásd 8.2)! 

• A folyamat-, illetve a minőség szabályozás-elméleti 

    szabályozása nincs egyértelműen értelmezve (8 fejezet),  

    helyette bizonytalan/pongyola PDCA ciklus  

• Nem jelenik meg a minőségszabályozás három szintje: 

    a folyamatszabályozás,  

    a megfelelőség-szabályozás és  

    a minőségszabályozás. 
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AZ ISO 9001(9004) SZABVÁNYOK FŐBB 

TARTALMI PROBLÉMÁI 

(folytatás) 

• A dokumentum és a feljegyzés  

   fontos megkülönböztetése  

   csak az ISO 9001:2009-ben volt, a 2015 

   változatban már nincs! 

• Az SPC és a statisztikai mintavételes 

   tételátvétel nagyon háttérbe szorult   
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AZ ISO 9001(9004) SZABVÁNYOK  

ALKALMAZÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI 

• Tisztázatlan, hogy MIR az egész szervezetre, vagy  

     a szervezet al-szervezetére is értelmezhető? 

• A szervezetnek van, vagy részlegnek minőségpolitikája?           

Mi a „folyamat”? hányat kell bemutatni?  

    Tisztázatlan, hogy összetett/hierarchikus  szervezet esetén 

milyen felbontás használható, pl al-minőség-politikák, 

erőforrások, folyamatok,… 

• A minőségpolitika kiknek az igényét elégíti ki? 

• Hol van a megfelelőség-szabályozás? 

• Hol van a minőségszabályozási kör(!)? 

•   Szolgáltatás:a szolgáltatást igénybevevő hol szerepel? 
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A MINŐSÉGMENEDZSMENT NEHÉZSÉGEI 

A LEJÁRATOTT „ISO” 

• ISO egy „nemzetközi” szabványosító szervezet 

 jó minőségügyi szabványok 

• sok minőségügyi szabvány: 

  USA     BS      ISO 

• ISO 9000 sorozat (80-as évektől) 

• ISO 9001 „régi” 

 ISO 9001:2000/2008 

• ISO 9001 minimális követelmények 

 felkészítő „korlátjai” 

  nem az „ISO” a rossz! 
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VÁLLALATI MINŐSÉGMENEDZSMENT 

RENDSZER MODELLEK A 

GYAKORLATBAN   

 
• A MMR modellek alkalmazhatósága 

• A „jó” minőségmenedzsment-rendszer modell 

• A minőségmenedzsment-rendszer kiépítése 

• A minőségmenedzsment rendszerek felügyelete 

• A kapitalista minőségügy alkalmazásának problémái 

• Az ideális minőségmenedzsment rendszer 
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A „JÓ”  

MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZER 

MŰKÖDÉSI MODELL: 

MSZ EN ISO 9004:2001 

Minőségirányítási rendszerek. 

Útmutató a működés fejlesztéséhez 

 
 

4. Minőségirányítási rendszer 

5. A vezetőség felelősségi köre 

6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 

7. A termék előállítása 

8. Mérés, elemzés és fejlesztés 
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A „JÓ” ISO 9004:2000 MMR  

MŰKÖDÉSI MODELL HIÁNYOSSÁGAI 

• vállalati kultúra, értékrend (TQM) 

• mindenki bevonása (NMD, TQM)  

• üzletpolitika és stratégia (NMD) 

• az érdekeltek elégedettsége hangsúlyosabban (NMD) 

• szabályozás, a fejlődés dinamikája (NMD) 

• folyamat-, megfelelőség- (és minőség)szabályozás (GMP) 

• a rendszer állapota, karbantartása (GMP) 

• a személy szerepének hangsúlyozása (GMP) 
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A „JÓ” MMR MŰKÖDÉSI MODELL  

ISO 9004 (nem 9001!) 

+ kultúra, értékrend (TQM) 

+ mindenki bevonása (TQM) 

+ emberközpontúság (TQM) 

+ érdekeltközpontúság (NMD) 

+ üzletpolitika és stratégia (NMD) 

+ folyamat-, megfelelőség- (és minőség)szabályozás (GMP) 

+ szabályozás, fejlődés dinamikája (NMD) 

+ rendszerkarbantartás (GMP) 
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„MEGFELELŐ” MMR MŰKÖDÉSI MODELL 

A GYAKORLATBAN 

ISO 9004 – alkatrész ipar  

vagy GMP - folyamatipar  

alapon 

+ iparági „kötelező” (pl. IAFT 16949:2016 ) 

+ speciális jogi előírás (pl. HACCP) 

+ speciális tevékenység (pl. vizsgálólabor) akkreditálás? 

+ speciális jogilag szabályozott művelet (pl. hegesztés) 

   és ami még célszerű … 
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A MINŐSÉGMENEDZSMENT HASZNA 

ADOTTSÁGOK 

• felelősségteljesebb vezetés 

• egyértelműbb, világos célok 

• a munkatársak jobb menedzselése 

• jobb erőforrás-gazdálkodás 

• a folyamatok jobb szabályozása, tökéletesítése 

• rend, átláthatóság, elszámoltathatóság 
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A MINŐSÉGMENEDZSMENT HASZNA 

EREDMÉNYEK 

• eredményesség, hatékonyság növekedése 

• kevesebb hiba, veszteség 

• vevői/fogyasztói elégedettség 

• dolgozói elégedettség 

• tulajdonosi elégedettség 

• társadalmi elégedettség 
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VÁLLALATI MINŐSÉGMENEDZSMENT 

RENDSZER MODELLEK A 

GYAKORLATBAN   

 
• A VMMR modellek alkalmazhatósága 

• A „jó” minőségmenedzsment-rendszer modell 

• A minőségmenedzsment-rendszer kiépítése 

• A minőségmenedzsment rendszerek felügyelete 

• A kapitalista minőségügy alkalmazásának problémái 

• Az ideális minőségmenedzsment rendszer 
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A MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER 

KIÉPÍTÉSE az ISO 9000:2000 szabványban 

 
2.3. A minőségmenedzsmentrendszer-szemlélet* 

   A MMR kialakításának és bevezetésének főbb lépései: 

a.) a vevők és érdekelt felek igényeinek és elvárásainak 

meghatározása 

b.) a minőségpolitika és a minőségcélok megfogalmazása 

c.) a minőségcélok eléréshez szükséges folyamatok és 

felelősségi körök meghatározása 

d.) a minőségcélok eléréséhez szükséges erőforrások 

meghatározása 
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A MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER 

KIÉPÍTÉSE az ISO 9000:2000 szabvány alapján 

 2.3. A minőségmenedzsmentrendszer-szemlélet* 

   A MMR kialakításának és bevezetésének főbb lépései  

            (folytatás): 

e.) a folyamatok eredményességének és hatékonyságának 

mérésére módszerek 

f.) e mérések alkalmazása 

g.) a megnemfelelőségek megelőzése és az okaik 

megszüntetése 

h.) a MMR folytonos tökéletesítésére folyamat kidolgozása és 

alkalmazása 
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A MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER 

KIÉPÍTÉSE 

HELYZETELEMZÉS 

• van minőségszemlélet? 

• a vezetés szerepe 

• a vállalati célrendszer 

• a vonatkozó jogszabályok ismertek? 

• van folyamatszemlélet? 

• milyen az informatizáltság? 

• a folyamatok szabályozottsága 

• van megfelelőségszabályozás? 

• van elégedettségvizsgálat? 

• ….. 



© Veress, 2019.02. 140 

A MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER 

KIÉPÍTÉSE 

ALAPELV 

• a mmr a vállalati mr része! 

  nem külön! 

  együtt a felsővezetéssel 

  együtt a szakmai vezetéssel 

  együtt a gazdasági vezetéssel 

  együtt a jogi vezetéssel 
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A MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER 

KIÉPÍTÉSE 

A MINŐSÉGKULTÚRA ELMÉLYÍTÉSE 

  

• a vezetők akarják?! 

• amit csinálunk, akarjuk jobban csinálni?! 

• a minőségügy megértése 

• az értékrend és a célrendszer kialakítása 

• nem önálló: a tevékenységek része 

• mindenki mozgósítása 
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DÖNTÉS A MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZER 

(KIÉPÍTÉSÉRŐL) FEJLESZTÉSÉRŐL 
 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 

• a MMR-ről elképzelés (lehet több változat) 

• az elképzelt MMR működésének jellemzése 

  ráfordítás/haszon 

• a jelenlegi MMR működésének jellemzése  

  ráfordítás/haszon 

• a MMR (kiépítése)/fejlesztése 

  idő, erőforrások, problémák 

• az elképzelt MMR megtérülése 
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A MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER 

KIÉPÍTÉSE/FEJLESZTÉSE 

• a felső vezetőség elkötelezettsége 

• fejlesztő csapat létrehozása, a minőségügyi vezető 

megbízása 

• külső jogszabályok, szabályzatok számbavétele 

• helyzetfelmérés, helyzetelemzés 

• a minőségi kultúra fejlesztése (folyamatos!) 

• az érdekeltek igényeinek a felmérése 

• a minőségpolitika megfogalmazása 
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A MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER 

KIÉPÍTÉSE/FEJLESZTÉSE  
(folytatás1) 

• az alapfolyamatok leírása, szabályozása, illetve fejlesztése 

• a támogató folyamatok leírása, szabályozása, illetve 
fejlesztése 

• a folyamat és termék mérési rendszer kiépítése/fejlesztése 

• a megfelelőség-megállapítási rendszer kiépítése/fejlesztése 

• a minőség-becslési rendszer kiépítése/fejlesztése 

  elégedettség-mérés 

  minőségmutatók 

• a mmr információs rendszerének kiépítése/fejlesztése 
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A MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER 

KIÉPÍTÉSE/FEJLESZTÉSE  
(folytatás2) 

• a szükséges szervezetfejlesztés  

• a belső szabályzatok fejlesztése 

• a mmr leírása 

• a mmr szervezetének kialakítása/fejlesztése 

• a mmr dokumentációs rendszerének kidolgozása/fejlesztése 

• a mmr működtetéséhez szükséges erőforrások biztosítása 

• a mmr működtetése 

• a mmr áttekintése: audit, vezetőségi átvizsgálás, önfelmérés 

• a mmr tanúsíttatása 

• a mmr folyamatos fejlesztése, minőségügyi eszközök alkalmazása 
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A MMR MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI 

 

• erkölcs 

• a vezetés elkötelezettsége 

• vállalati minőségkultúra 

• a termelési folyamat ismerete, szabályozottsága 

• együtt a gazdasági vezetővel 

• mindenki bevonása, mozgósítása 
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A MMR MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI 

A VEZETÉS FELELŐSSÉGE 

• vállalati kultúra, értékrend 

• a jogszabályok ismerete 

• a vállalati célok, minőségpolitika 

• vezetés, szervezet, kommunikáció 

• a munkatársak irányítása, 

 felhatalmazás, értékelés, elismerés 

• a termelési technológia „tisztelete” 

 „menedzser” uralom 

• a vállalati minőségkultúra 

• folyamat- és rendszerszemlélet (!) 
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A MMR MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI 

A VÁLLALAT MINŐSÉGMENEDZSMENTJE 

• minőségügyi vezető, minőségügyi szervezet 

• a vállalat alaptevékenységei 

• minőségszabályozási termelési egységek 

• a vállalat minőségügyi felépítése 

 a minőségpolitikák hierarchiája 

• ellenőrzés = megfelelőség megállapítás? 

• együtt a gazdasági vezetővel! 



© Veress, 2019.02. 149 

A MMR MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI 

A TERMELÉS MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSA 
 

• a termelési folyamat pontos ismerete 

• a kapcsolódó jogszabályok pontos ismerete 

• a termelési folyamat folyamatszabályozása 

• a termelési folyamat megfelelőségszabályozása 

• a termelési folyamat minőségszabályozása 

– mérés, megfigyelés 

– elemzés, döntés 

– beavatkozás 
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VÁLLALATI MINŐSÉGMENEDZSMENT 

RENDSZER MODELLEK A 

GYAKORLATBAN   

 
• A VMMR modellek alkalmazhatósága 

• A „jó” minőségmenedzsment-rendszer modell 

• A minőségmenedzsment-rendszer kiépítése 

• A minőségmenedzsment rendszerek felügyelete 

• A kapitalista minőségügy alkalmazásának problémái 

• Az ideális minőségmenedzsment rendszer 
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VÁLLALATI MINŐSÉGMENEDZSMENT 

RENDSZER MODELLEK A 

GYAKORLATBAN   

 
• A VMMR modellek alkalmazhatósága 

• A „jó” minőségmenedzsment-rendszer modell 

• A minőségmenedzsment-rendszer kiépítése 

• A minőségmenedzsment rendszerek felügyelete 

• A kapitalista minőségügy alkalmazásának problémái 

• Az ideális minőségmenedzsment rendszer 
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A MINŐSÉGMENEDZSMENTRENDSZER 

ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE 

• folyamat- és termékaudit 

• rendszeraudit 

  belső  

  tanúsító 

  vevői 

• rendszer vezetőségi átvizsgálás 

• szervezet (ön) felmérés 

  ISO 9004 A. melléklet 

  Nemzeti Minőségi Díj 

  egyéb, pl SWOT, PEST, … 
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(MINŐSÉG)MENEDZSMENT RENDSZER 

AUDITOK 

• (belső audit) 

• elő audit 

• tanúsító audit 

• utó audit 

• éves felügyeleti audit 

• 3 éves meghosszabbító audit 

• kibővítő audit 
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A VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS CÉLJA 

 

• A minőségpolitika teljesítésének értékelése 

• A minőségügyi rendszer eredményességének és 

hatékonyságának értékelése 

• A megváltoztatandó tevékenységek feltárása 

• A tökéletesítési lehetőségek feltárása 

• A szükséges erőforrások biztosítása 
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A VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS 

FOLYAMATA 

előző átvizsgálás

auditok

vevői visszajelzések

folyamatok

megfelelőség

minőség

vállalati eredmények

minőségpolitika

tökéletesítése

minőségügyi rendszer

tökéletesítése

átvizsgálás

tökéletesítése

minőségtökéletesítés

erőforrás-biztosítás

minőségpolitika

környezeti

változások

(jogi!)

(piaci!)

belső

változások

MINŐSÉGÜGYI 

RENDSZER 

VEZETŐSÉGI 

ÁTVIZSGÁLÁSA 
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VÁLLALATI MINŐSÉGMENEDZSMENT 

RENDSZER MODELLEK A 

GYAKORLATBAN   

 
• A VMMR modellek alkalmazhatósága 

• A „jó” minőségmenedzsment-rendszer modell 

• A minőségmenedzsment-rendszer kiépítése 

• A minőségmenedzsment rendszerek felügyelete 

• A kapitalista minőségügy alkalmazásának problémái 

• Az ideális minőségmenedzsment rendszer 

 

 



A KAPITALIZMUS LÉNYEGE 

ERKÖLCSTELEN 

• Tulajdonosi/részvényes (elsősorban rövidtávú!?) individualista 
nyereségmaximalizálás 

• Őrjítő versenyszellem (pusztuljon a „gyenge”, a kevesebb 
talentummal rendelkező),  

• Az áruknak csak piaci, pénzben kifejezett értéke van 

• A közösségi javak, pl. kultúr-javak is  piaci áruk 

• A tudomány áruvá válása 

• A dolgozók kizsákmányolása, ők is „beszállítók” 

• A beszállítók kizsákmányolása 

• Minőség helyett marketing és PR 

• Kevés szempontot figyelembevevő, torz teljesítményértékelés 

• … 
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KAPITALIZMUS:„EZ A GAZDASÁG ÖL” 

„Az emberek és a természet nem állhatnak a 

pénz szolgálatában. Nemet mondunk a 

kirekesztés és a társadalmi igazságtalanság 

gazdaságára, ahol a pénz uralkodik ahelyett 

hogy szolgálna. Ez a gazdaság öl. Ez a 

gazdaság kirekesztő. Ez a gazdaság elpusztítja 

a Földanyát.”  

                Ferenc pápa beszéde, Bolívia, 2015. 
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AZ ERKÖLCSTELENSÉGGEL PÁROSULÓ  

(ERKÖLCSTELEN) KAPITALIZMUS 

• A  fogyasztói társadalom, a fogyasztók hülyítése 

• Minőség helyett marketing, PR 

• VW botrány  

• Hamisított termékek 

• Ki nem fizetett beszállítók 

• Átvert fogyasztók 

• Becsapott részvényesek 

• Szabadpiac helyett  monopóliumok, kartellek  

• … 
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AZ ERKÖLCSTELEN VILÁGBÓL 

EREDŐ BIZALOMVESZTÉS A MINŐSÉGÜGYBEN 

• Regisztrálás  

• Tanúsítás 

• Akkreditálás 

• Felelősség-biztosítás  

• Értékelő minősítés helyett teljesítményjellemzők 

• Felügyelő, ellenőrző hatóságok 

• Áttekinthetetlen bürokratikus jogszabályok 

• Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás 
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AZ (ERKÖLCSTELEN) KAPITALISTA 

MINŐSÉGÜGY ERKÖLCSTELEN 

ALKALMAZÁSA 

 • Tanúsítványok pénzért 

• Bizonyítványok pénzért 

• Díjak pénzért (?) 

• Díjak, bizonyítványok tagdíjhoz kötése 

• Akkreditálás erkölcstelenül magas díja,  

    szakma helyett bürokratikus követelmények 

• Az ISO 9001 használata nem beszállítók esetén 

• Adatok megváltoztatása…  
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ERKÖLCS NÉLKÜL 

„Ahol az emberek istentelenné válnak, 
ott a kormány tehetetlenné válik, 
a hazugságok határtalanná, 
az adósságok számolatlanná, 
a megbeszélések gyümölcstelenné, 
az oktatás értelmetlenné, 
a politikusok gerinctelenné 
a keresztények imádságtalanná, 
a gyülekezetek erőtlenné, 
a nemzetek békétlenné 
és a bűncselekmények végtelenné” 
                                        Antoine de Saint-Exupery 
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VÁLLALATI MINŐSÉGMENEDZSMENT 

RENDSZER MODELLEK A 

GYAKORLATBAN   

 
• A VMMR modellek alkalmazhatósága 

• A „jó” minőségmenedzsment-rendszer modell 

• A minőségmenedzsment-rendszer kiépítése 

• A minőség vállalati szintű szabályozása 

• A minőségmenedzsment rendszerek felügyelete 

• A kapitalista minőségügy alkalmazásának problémái 

• Az ideális minőségmenedzsment rendszer 

 



A KAPITALISTA PIACI MINŐSÉGÜGY 

KÁROS HATÁSAINAK ELLENSÚLYOZÁSA 

• ISO 9004 minden érdekelt 

• Nemzeti Minőségi Díj minden érdekelt 

• TQM mindenki részvétele 

• BSC (Kiegyensúlyozott mutatószám rendszer) nem 

csak a nyereség 

• Vállalatok Társadalmi  Felelőssége (CSR) 

• Fenntarthatóság 
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KISÉRLET A TÁRSADALMI MINŐSÉG 

FIGYELEMBE VÉTELÉRE 

     Társadalmi felelősség/fenntarthatóság 

 

• EFQM,CAF,…Nemzeti Minőségi Díj 8.fejezet,  

• Corporate Social Responsibility (CSR)  

    Vállalatok társadalmi felelőssége            

    ISO 26000,SA 8000 

    B(enefit) corporation - „közhasznú” vállalat 

    USA 22 államban jogilag értelmezett 
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KISÉRLET AZ EGYÉNI ÉLETMINŐSÉG 

FIGYELEMBE VÉTELÉRE 

• Munkatársak élete: képzés, önmegvalósítás,… 

• A munka elismerése 

• Legjobb munkahely  

• Családbarát munkahely 

• Női munkahely 

• Munka kisgyermekkel 

• ??? 

   de a Munkatörvénykönyv nem elég szociális 
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A MINŐSÉG VÁLLALATI SZINTŰ SZABÁLYOZÁSA: 

 MINŐSÉG ÉS ERKÖLCS 

A minőségügy ERKÖLCSI kérdése, hogy 

kiket tekintünk érdekelteknek, 

az érdekelteknek mi az igénye, 

a termelő milyen érdekelteket vesz figyelembe, 

a termelő milyen igényeket elégít ki, 

       mi a vállalat minőség-meghatározása. 
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A VÁLLALATI MINŐSÉGÜGY  

ÉS AZ ERKÖLCS KAPCSOLATA 

A minőségügy számos guruja megállapította, hogy  

 erkölcs nélkül nincs minőség! 

Az erkölcsi hozzáállástól függ  

• az érdekeltek igénye,  

• a munkatársak vezetése,  

• a munkatársak egymáshoz való viszonya,  

• a termelés minősége,  

• a termelő és a fogyasztó kapcsolata,  

• az ügyfelekkel való bánásmód. 

A minőség szempontjából ezért meghatározó  

• a vállalati kultúra,  

• az értékrend, etikai kódex. 
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AZ ETIKUS MINŐSÉGÜGY LÉNYEGE 

leegyszerűsítve (1) 

Amit cselekszel 

• azt abból a célból teszed, 

 hogy a helyes értékrend szerint  

 az abban érdekeltek  

 minél több értéket kapjanak, 
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AZ  ETIKUS MINŐSÉGÜGY LÉNYEGE 

leegyszerűsítve (2) 

ezért 

• a cselekvésedet jól szabályozod, 

• a cselekvésben résztvevő személyek, eszközök 

 körülmények és eredmények 

 adott előírásoknak/követelményeknek eleget tesz, 

• lehetőség szerint megszünteted  

 a megnemfelelőségek okát, 

• a cselekvésedet jól hajtod végre, 

• a cselekvés végrehajtása után felméred a cselekvésed 

 eredményét, a következmények teljesülését és  

 az érdekelteknek átadott értéket (az elégedettséget), 
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AZ  ETIKUS MINŐSÉGÜGY LÉNYEGE 

leegyszerűsítve (3) 

és ennek alapján 

• elemzed a tervezett beavatkozásaid hatását, 

• tökéletesíted a céljaidat, 

• tökéletesíted a cselekvésedet, 

• tökéletesíted a cselekvéseddel kapcsolatos rendszert 

• tökéletesíted a követelményeket. 
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A MINŐSÉGÜGY KERESZTÉNY ELVÁRÁSAI 

Amit cselekszel 

• azt Istennek tetsző módon szeretetből teszed (értékrend) 

  ennek érdekében lelkiismereted élő (szabályozottság) 

• cselekvésedet tudva és akarva teszed (tervezettség, szabályozottság)  

  figyelembevéve az előírásokat 

  mérlegelve az állapotodat, 

  mérlegelve a körülményeidet, 

• a cselekvésed végrehajtása után 

  felmérve a cselekvésed eredményét 

  mérlegeled/elemzed a cselekvésed értékét (elemzés, értékelés) 

• és mindezek figyelembevételével 

  a jövőben próbálsz jobban cselekedni (tökéletesítés) 



 

HARCOLJUNK AZ ETIKUS 

MINŐSÉGÜGYÉRT! 

 • Tanúsítványt, akkreditálást, bizonyítványt csak az azt 
megérdemlőknek! 

• Részrehajlás nélküli minősítő eljárásokat! 

• Független, szabad minőségügyi vezetőket! 

• Őszinte marketinget!!!??? 

• Ne hamisítsuk az adatokat! 

• Ne kössük tagsági díjhoz a bizonyítványokat, díjakat! 

• Az oktatások ne legyenek nyereségérdekeltségűek! 

• A szabványosítás és akkreditálás ne legyen 
nyereségérdekeltségű! 

• A tudományos viták ne legyenek 
nyereségérdekeltségűek! 
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EMELJÜK HAZÁNK KULTURÁLIS  

ÉS ERKÖLCSI SZÍNVONALÁT! 

 
• Emeljük hazánk kulturális színvonalát! 

• Emeljük hazánk lelki/mentális egészségi 

színvonalát! 

• Emeljük hazánk erkölcsi színvonalát! 

• Etikus, színvonalas kutatás/fejlesztést! 
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MIKÉNT TEHETJÜK ETIKUSSÁ  

A MINŐSÉGÜGYET? 

felelősségünk 

 
• Beszéljünk őszintén, nyíltan a minőségügyi 

problémákról! 

• A minőségüggyel foglalkozók legyünk igényesek!  

• A minőségüggyel foglalkozók legyünk erkölcsösek!  
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VÁLLALATI MINŐSÉGMENEDZSMENT 

RENDSZER MODELLEK A 

GYAKORLATBAN   

 
• A VMMR modellek alkalmazhatósága 

• A „jó” minőségmenedzsment-rendszer modell 

• A minőségmenedzsment-rendszer kiépítése 

• A minőségmenedzsment rendszerek felügyelete 

• A kapitalista minőségügy alkalmazásának problémái 

• Az ideális minőségmenedzsment rendszer 

 



ÖSSZEGFOGLALÁS 

 

 

A MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS LÉNYEGE 
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A MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS LÉNYEGE 

Mi a minőség? 

• A minőség érték 

• Érték az, ami igényt elégít ki 

• A minőség kielégített igény 

  a minőség elégedettség 

• A jó minőségű tevékenység: 

  amit csinálok, azt az értékrendemtől függően 

  a szerintem fontos érdekeltek elégedettségére 

  tegyem! 
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A MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS LÉNYEGE 

Beszéljünk egy nyelven! 

• A minőség és a megfelelőség mást jelent! 

• Minőségmenedzsment, -biztosítás, -szabályozás, … 

• Minőség … rendszer 

• Minőség … rendszer modell 
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A MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS LÉNYEGE  
Kell minőségszabályozás? 

• Kik vagyunk? 

  értékrend, kultúra 

• Vannak céljaink? Mik a céljaink? 

  küldetés, jövőkép, politika, stratégia 

  minőségpolitika, minőségügyi célok 

• Minden tökéletesen működik? 

  nem kell minőségszabályozás rendszer! 

• Holnap jobban akarjuk csinálni, mint ma? 

  a minőségszabályozási  rendszer jó eszköz erre! 
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A MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS LÉNYEGE  
Mit szabályozzunk? 

• Mit akarunk jobban csinálni? 

  az alaptevékenységeinket! 

• Most hogyan kell csinálni azokat? 

  a tevékenységekre vonatkozó eljárások alapján 

      a folyamatok szabályozása 

• Vannak-e előírásaink személyre, rendszerre,  

 tevékenységre stb? 

  az előírások átgondolása 

     megfelelőség-követelményrendszerek   
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A MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS LÉNYEGE  
Mit mérjünk? 

• Most mit, hogyan csinálunk? 

  a tények, eredmények rögzítése 

 mérés, megfigyelés 

• A tények összhangban vannak az eljárásokkal és az 

 előírásokkal? 

  az eltérések feltárása és az okok megszüntetése 

 a megfelelőség szabályozása 

• A tényekkel, eredményekkel ki, mennyire elégedett? 

  az elégedettség becslése 

 a minőség becslése 
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A MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS LÉNYEGE  
Hogyan szabályozzunk? 

• A folyamatok szabályozottsága, az eltérések mértéke és 

 az elégedettség összhangban vannak-e a célokkal? 

  elemzés, döntés az esetleges változtatásokról 

• Mit, hogyan csináljunk jobban? 

  más értékrend 

  más célok 

  más tevékenységek 

  más szervezet, rendszer 

  más eljárások 

  más előírások 

  más mérés, megfigyelés 

  más elemzés 

  más beavatkozás 

a minőség szabályozása 
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A MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS LÉNYEGE 

Mi a feltétele? 

• Erkölcs nélkül nincs minőség! 

• A felső vezetés stratégiai célja! 

• Szervezet, felelősség, hatáskör! 

• Minőségszemlélet, minőségkultúra! 
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A MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS LÉNYEGE 

Mi a haszna? 

• szabályozott, ellenőrzött folyamatok 

  átláthatóság, rend 

   belső elismerés, felelősség 

   elszámoltathatóság, hatékonyságnövelés  

• folytonos tökéletesítés  

  növekvő elégedettség, kevesebb hiba 

   külső elismerés 

   belső elégedettség   

            javuló versenyképesség 
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A KORSZERŰ MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS LÉNYEGE 

Összefoglalás 

• erkölcsi megalapozottságú 

• emberközpontú 

• érdekeltirányultságú 

• értékteremtő 

 

• rendszerszemléletű 

• folyamatalapú 

• tudásalapú 

• ellenőrzött 

• szabályozott 

 

• innovációval támogatott 

• informatikával támogatott 
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AJÁNLOTT IRODALOM 

• Veress Gábor (szerk.): A minőségügy alapjai 

  Műszaki Könyvkiadó – Magyar Minőség Társaság, Budapest, 1999. 

• Parányi György (szerk.): Minőséget – gazdaságosan (Új bővített kiadás) 

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001. 

• Koczor Zoltán (szerk.): Minőségirányítási rendszerek fejlesztése 

  TÜV Rheinland Akadémia, Budapest, 2001. 

• Veress Gábor, Birher Nándor, Nyilas Mihály: A minőségbiztosítás filozófiája 

  JEL Kiadó, Budapest, 2005. 

• Csath Magdolna: Minőségstratégia 

  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 

• Veress Gábor: A szolgáltatás értelmezése és minőségének biztosítása 

              Minőség és Megbízhatóság, 2008 (XLII évf) 2008/2, 81-94 pp. 

• Robert Schuman: Európáért 

               Pannónia Könyvek, 2004. 
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FELHASZNÁLT IRODALOM 

• MSZ EN ISO 9004:2018 

• MSZ EN ISO 9000:2015 

• MSZ EN ISO 9001:2015 

• IAFT 16949:2016 

• MSZ EN ISO 13485:2016 

• GMP 

• EFQM Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszere 

• A minőség beletervezése QbD, ICH Q8 

• Kockázat kezelés GMP- ICH Q 9 

• Minőségügyi rendszer QS ICH Q 10 
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Gyógyszerész szakképzés 

Minőségbiztosítás szakirány 

 

VÁLLALATI MINŐSÉGMENEDZSMENT- 

RENDSZEREK 

 a gyógyszeriparban  

 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

Prof. Dr. Veress Gábor 

egyetemi tanár 



FÜGGELÉK (1) 

MSZ EN ISO 9001:2015 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

 

     A gyógyszerész szakképzésben kért 

 kiemelt témakörök (!) jelöléssel  
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MSZ EN ISO 9001:2015 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

0. Bevezetés  

0.1. Általános tájékoztatás 

0.2. Minőségirányítási alapelvek 

0.3. A folyamatszemléletű megközelítés 

       0.3.1. Általános leírás 

       0.3.2. A PDCA-ciklus  

       0.3.3. Kockázatalapú gondolkodás (!) 

0.4. Kapcsolat más irányítási rendszerek 
szabványaival 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

0.2. Minőségirányítási alapelvek: 

• Vevőközpontúság 

• Vezetői szerepvállalás 

• A munkatársak elköteleződése 

• Folyamatszemléletű megközelítés 

• Bizonyítékokon alapuló döntéshozatal 

• Kapcsolatok kezelése 

• (Kockázatok és lehetőségek kezelése!!!???) 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

1. Alkalmazási terület 

• A termék vagy szolgáltatás megfelel a vevői, valamint az 
alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó 
követelményeknek 

• Célja a vevői (customer, közvetlen vevő) elégedettség 
növelése (!!!) 

2. Rendelkező hivatkozások 

• ISO 9000:2015 MIR – Alapok és szótár 

3. Szakkifejezések és meghatározásuk 

• ISO 9000:2015 MIR – Alapok és szótár  

Megjegyzés: aláhúzva az, ami új,  

( ) zárójelben levő szám az ISO 9001:2008 fejezetszámra utal. 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

4. A szervezet környezete 

4.1.A szervezetnek és környezetének megértése (új) 

4.2.Az érdeket felek szükségleteinek és elvárásainak 

megértése(új) 

4.3. A MIR alkalmazási területeinek a 

meghatározása(új) 

4.4. A MIR és folyamatai 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

4.2. Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése 

A vevői és az alkalmazható jogszabályi és szabályozói 

követelményeknek megfelelő termékek és szolgáltatások 

egyenletes biztosítására vonatkozó képességére gyakorolt hatásuk 

vagy lehetséges hatásuk miatt a szervezetnek meg kell határoznia:  

      a)azokat az érdekelt feleket, amelyek lényegesek a 

      minőségirányítási rendszer szempontjából; és 

      b)ezen érdekelt feleknek azokat a követelményeit, 

      amelyek lényegesek a minőségirányítási rendszer 

      szempontjából. 

Nem világos, hogy ki az érdekelt fél.  
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MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

4.2. Az érdekelt felek szükségleteinek és 

elvárásainak megértése (folytatás) 

A szervezetnek figyelemmel kell kísérnie  

    és át kell vizsgálnia az ezen érdekelt felekre  

    és lényeges követelményeikre vonatkozó 

    információkat. 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

5. Vezetői szerepvállalás (szemléletében új/más) 

5.1. Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség (!) 

5.1.1.Általános előírás 

5.1.2.Vevőközpontúság (!) 

5.2.Politika  

5.2.1.A minőségpolitika kialakítása 

5.2.2.A minőségpolitika kommunikálása 

5.3. Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök  (5.5) 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

6. Tervezés (MIR? (!))  

6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos 

tevékenységek (!) 

6.2.Minőségcélok és az elérésük megtervezése  

6.3. A változások tervezése 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

7. Támogatás 

7.1. Erőforrások  (!) 

7.1.1.Általános előírások 

7.1.2.Munkatársak (a legfontosabb csak így elrejtve!!!) 

7.1.3.Infrastruktúra  (!)  

7.1.4. A folyamatok működési környezete 

7.1.5.Megfigyelési és mérési erőforrások  (7.6) 

7.1.6.Szervezeti ismeretek 

© Veress, 2019.02. 199 



MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

7. Támogatás (folytatás) 

7.2.Felkészültség (kompetencia)   

7.3. Tudatosság  

7.4. Kommunikáció   

7.5. Dokumentált információ (új) (4.2) (!) 

7.5.1.Általános előírás 

7.5.2.Létrehozás és frissítés 

7.5.3.A dokumentált információk felügyelete 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

8. Működés   

8.1. Működéstervezés és felügyelet (?) (7.1) 

8.2.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
követelmények (7.2) 

8.2.1.Kapcsolattartás a vevővel 

8.2.2.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
követelmények meghatározása 

8.2.3.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
követelmények átvizsgálása 

8.2.4.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
követelmények megváltoztatása  

© Veress, 2019.02. 201 



MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

8. Működés (folytatás1)   

8.3.A termékek és a szolgáltatások tervezése és fejlesztése 

(7.3) (!)  

8.3.1.Általános előírás 

8.3.2.A tervezés és fejlesztés megtervezése 

8.3.3.A tervezés és fejlesztés bemenetei 

8.3.4.A tervezés és fejlesztés felügyeleti tevékenységei  

8.3.5.A tervezés és fejlesztés kimenetei  

8.3.6.A tervezés és fejlesztés változtatásai 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

8. Működés (folytatás2)   

8.4.A külső forrásból biztosított termékek és a 

szolgáltatások felügyelete (új) a beszerzés helyett (7.4) 

8.4.1.Általános előírás 

8.4.2.A felügyelet jellege és mértéke 

8.4.3.Információk a külső szolgáltatók részére 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

8. Működés (folytatás3)   

8.5. A termék előállítás és szolgáltatás nyújtása (így új) 

(7.5) 

8.5.1.A termék-előállítás és a szolgáltatásnyújtás szabályozása 

8.5.2.Azonosítás és nyomonkövethetőség  

8.5.3.A vevők vagy a külső szolgáltatók tulajdona 

8.5.4.Megóvás 

8.5.5.Kiszállítás utáni tevékenységek 

8.5.6.Változáskezelés 

8.6.A termékek és szolgáltatások kibocsátása 

8.7.A nem megfelelő kimenetek felügyelete (8.3.) 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

9. Teljesítményértékelés  

9.1.Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés (8.2) (!) 

9.1.1.Általános előírás 

9.1.2.Vevői elégedettség 

9.1.3.Elemzés és értékelés  

9.2. Belső audit (8.2) 

9.3. Vezetőségi átvizsgálás (5.6) (!)  

9.3.1.Általános előírás 

9.3.2.A vezetőségi átvizsgálás bemenetei 

9.3.3.A vezetőségi átvizsgálás kimenetei 

 

 
© Veress, 2019.02. 205 



MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

10. Fejlesztés (8.5) 

10.1. Általános előírások 

10.2. Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység 

(8.3)  

10.3. Folyamatos fejlesztés  
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MSZ EN ISO 9001:2015 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK 

• A melléklet (tájékoztatás): Az új szerkezet, 

terminológia és koncepciók magyarázata  

• B melléklet (tájékoztatás): Az ISO/TC 176 által 

kidolgozott, a minőségirányítással és 

minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos más 

nemzetközi szabványok  

• Irodalomjegyzék 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

KÖVETELMÉNYEK  

   VÁLTOZTATÁS, ÚJ SZEMLÉLET 

• Az ISO 9001:2015 kevésbé előíró,  

    helyette a teljesítményre összpontosít.  

• Ezt összekapcsolja a kockázat alapú gondolkodáson  

    alapuló folyamatszemlélettel és a PDCA ciklust  

    alkalmazza  a szervezet minden szintjén.  

• Az ISO 9001:2015 felépítése megegyezik az ISO 

   14001:2015 felépítésével. 
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A legismertebb, legelterjedtebb  

mmr szabvány az  ISO 9001 

Az ISO 9001  

egyrészt a legismertebb, 

- mert  csak eszerint (követelmény) lehet tanúsíttatni, -  

másrészt a piaci kényszer miatt a  

vevők által a beszállítókra kényszerített  

(csak vevőelégedettséget követelő) legelterjedtebb  

vállalati minőségmenedzsment működési modell. 

Az ISO 9001 csak a közvetlen vevőnek jó!                            
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MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGITÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

BOTRÁNYOS  FORDÍTÁS (!) 

• Management : irányítás ??? 

• Control :  felügyelet ??? 

• Controlled : felügyelet alatti ? 

• Verification : igazolás 

• Verified : hitelesített ? 

• Customer : vevő  

• Integrity : működőképesség ??? 

• Check/monitor  : ellenőrzés ??? 

• Release : kibocsátás ??? 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

MEGVÁLTOZOTT FOGALMAK 

4.1 A szervezet és környezetének megértése: új fogalom és 

követelmény. 

4.2 Az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak megértése: új fogalom 

és követelmény 

4.3 A minőségirányítási rendszer alkalmazási területének 

meghatározása: kibővített, új fogalom és követelmény 

5. Vezetés A szabványban új, hogy a vezetés számára  vezetői 

képességeket és elkötelezettséget, tudatosságot és felelősséget határoz 

meg 

7.5 Dokumentált információ: A fogalom a dokumentálási eljárások, 

illetve a Feljegyzések fogalmakat váltja fel az új szabványban, 

8.4 A kívülről biztosított termékek és szolgáltatások felügyelete: Az új 

szabvány nem használja a beszerzés kifejezést, ezzel a kifejezéssel 

helyettesíti 

. 
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MSZ EN ISO 9001:2015 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK. 

MEGVÁLTOZOTT FOGALMAK 

8.5 Termék előállítása és szolgáltatás nyújtása: új 
a termék és szolgáltatás együttes megnevezése és a 
fogalom kiterjesztése. (Korábban a termék a 
szolgáltatást is tartalmazta.) 

A szervezetnek biztosítania kell a folyamatok, 
termékek és szolgáltatások felügyeletét azok teljes 
életciklusán át. Ez magába foglalja azokat a 
kiszervezett folyamatokat, amelyeket ellenőrizni 
vagy befolyásolni tud. Kiterjed a tervezésre, a 
továbbadott termékekre és szolgáltatásokra. 
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AMI AZ  ISO 9001:2015 SZABVÁNYBÓL 

KIMARADT 

 
• Minőségügyi Kézikönyv: az új szabványban ez a kifejezés 

nem szerepel.(lehetőség a pongyolaságra!!!) 

• Vezetőség képviselője: nem követelmény, a szabvány 

kijelöli ezt a szerepet, de a szervezetre bízza ennek a 

szerepnek az ellátási módját.(gyengült a minőségügyi vezető 

szerepe!!!) a GMP elvekkel ellentétes! 

• Megelőző intézkedések: ezt a fejezetet a kockázatalapú 

szemlélet feleslegessé teszi. (tartalmazza?) 

• Beszerzés: ezt a fejezetet „Kívülről biztosított termékek és 

szolgáltatások” váltotta fel. 
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Az ISO 9001:2015 

MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZER 

SZABVÁNY LÉNYEGES KORLÁTJAI  

• Az ISO 9001 csak a közvetlen vevőnek jó!                           
(A beszállítók kizsákmányolásának szabványa!) 

• A minőség értelmezése semmitmondó 

• Nincs pontosan értelmezve a min men rendszer 

• Nincs pontosan értelmezve az érdekelt fél 

• Nincs értelmezve a minőségszabályozás 

• Szabályozáselmélet helyett félreértett PDCA 

• Hiányzik a megfelelőség-megállapítás és jelölés  

• A vállalati kultúra csak apró-betűs megjegyzésben 
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A kockázatok kezelése  

az MSZ EN ISO 9001: 2015 

szabványban 

© Veress, 2019.02. 215 



 

 

 
MSZ EN ISO 9001:2015  

A. melléklet(tájékoztatás): Az új szerkezet, 

terminológia és koncepciók magyarázata  

 

 

 

A.4. Kockázat alapú gondolkodás 

• A szabvány a kockázatalapú gondolkodásra épül. 

• A kockázatot úgy értelmezi, mint egy váratlan esemény hatása 
egy várt eseményre. 

• A kockázatokat általában negatívumként értelmezzük. A 
kockázatalapú gondolkodás azonban a lehetőségek 
rangsorolásával a kockázat pozitív oldalát mutatja meg. A 
lehetőségeket ugyanis mindig értékeljük, aminek során a 
hatásukat és megvalósíthatóságukat figyelembe vesszük és a 
választást az elérendő cél érdekében újra értékeljük. 

• Ez a gondolkodás biztosítja, hogy a megelőző intézkedések 
folyamatosan érvényesüljenek. Ezért a megelőző intézkedések 
fejezet nem is szerepel az új szabványban. 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

A. melléklet(tájékoztatás): Az új szerkezet, terminológia 

és koncepciók magyarázata 

A kockázatok és lehetőségek meghatározásának 
követelménye  

• 4.4 A minőségirányítási rendszer folyamatai 

A szervezetnek meg kell határozni a kockázatokat és 
lehetőségeket, valamint megfelelő intézkedéseket kell 
megtervezni és alkalmazni ezek kezelésére. 

• 5.1.2 Vevőközpontúság 

A vezetőségnek meg kell határoznia a kockázatokat és 
lehetőségeket, amelyek hatással vannak a termékek és 
szolgáltatások megfelelőségére, és a vevői 
elégedettség növelésére. 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

A. melléklet(tájékoztatás): Az új szerkezet, terminológia 

és koncepciók magyarázata 

A kockázatok és lehetőségek meghatározásának 
követelménye  

• 6.1 A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos 
tevékenységek 

Amikor a minőségirányítási rendszert tervezik a 
szervezetnek, meg kell határozni azokat a kockázatokat és 
lehetőségeket, amelyek biztosítják az elvárt eredményeket. 

Meg kell tervezni a kockázatokkal és lehetőségekkel 
kapcsolatos tevékenységeket. 

A tevékenységeknek arányosnak kell lenni a termékek és a 
szolgáltatások megfelelőségére gyakorolt lehetséges 
hatással 
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MSZ EN ISO 9001:2015  

A. melléklet(tájékoztatás): Az új szerkezet, terminológia 

és koncepciók magyarázata 

A kockázatok és lehetőségek meghatározásának 
követelménye  

• 8.5.5 Kiszállítás utáni tevékenységek 

A kiszállítás utáni tevékenységek kiterjedésének 
meghatározásakor a szervezetnek figyelembe kell vennie a 
termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kockázatokat. 

• 9.3 Vezetőségi átvizsgálás 

A vezetőségi átvizsgálásnak figyelembe kell venni a 
kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatban végzett 
tevékenységek eredményét. 
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A dokumentált információ  

az MSZ EN ISO 9001: 2015 

szabványban 

 

24 helyen 
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MSZ EN ISO 9001: 2015 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

RENDSZEREK -  KÖVETELMÉNYEK 

4. A szervezet környezete 

4.1.A szervezetnek és környezetének megértése  

4.2.Az érdeket felek szükségleteinek és elvárásainak 

megértése 

4.3. A MIR alkalmazási területeinek a meghatározása -  

dokumentált információ 

4.4. A MIR és folyamatai -  dokumentált információ 
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MSZ EN ISO 9001: 2015 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

RENDSZEREK -  KÖVETELMÉNYEK 

5. Vezetői szerepvállalás 

5.1. Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség 

5.1.1.Általános előírás 

5.1.2.Vevőközpontúság 

5.2.Politika  

5.2.1.A minőségpolitika kialakítása 

5.2.2.A minőségpolitika kommunikálása -  dokumentált 

információ 

5.3. Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök 
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MSZ EN ISO 9001: 2015 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

RENDSZEREK -  KÖVETELMÉNYEK 

6. Tervezés  

6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel 

kapcsolatos tevékenységek 

6.2.Minőségcélok és az elérésük megtervezése -  

dokumentált információ  

6.3. A változások tervezése 
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MSZ EN ISO 9001: 2015 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

RENDSZEREK -  KÖVETELMÉNYEK 

7. Támogatás 

7.1. Erőforrások  

7.1.1.Általános előírások 

7.1.2.Munkatársak 

7.1.3.Infrastruktúra    

7.1.4. A folyamatok működési környezete 

7.1.5.Megfigyelési és mérési erőforrások -   dokumentált 

információ 

7.1.6.Szervezeti ismeretek 
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MSZ EN ISO 9001: 2015 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

RENDSZEREK -  KÖVETELMÉNYEK 

7. Támogatás (folytatás) 

7.2.Felkészültség (kompetencia) -  dokumentált információ 

7.3. Tudatosság  

7.4. Kommunikáció   

7.5. Dokumentált információ  

7.5.1.Általános előírás 

7.5.2.Létrehozás és frissítés 

7.5.3.A dokumentált információk felügyelete -  dokumentált 

információ 
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MSZ EN ISO 9001: 2015 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

RENDSZEREK -  KÖVETELMÉNYEK 

8. Működés   

8.1. Működéstervezés és felügyelet -  dokumentált információ 

8.2.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
követelmények  

8.2.1.Kapcsolattartás a vevővel 

8.2.2.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
követelmények meghatározása 

8.2.3.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
követelmények átvizsgálása  - dokumentált információ 

8.2.4.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
követelmények megváltoztatása  

© Veress, 2019.02. 226 



MSZ EN ISO 9001: 2015 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

RENDSZEREK -  KÖVETELMÉNYEK 

8. Működés (folytatás1)   

8.3.A termékek és a szolgáltatások tervezése és fejlesztése  

8.3.1.Általános előírás 

8.3.2.A tervezés és fejlesztés megtervezése -  dokumentált információ 

8.3.3.A tervezés és fejlesztés bemenetei -  dokumentált információ 

8.3.4.A tervezés és fejlesztés felügyeleti tevékenységei -  dokumentált 

információ 

8.3.5.A tervezés és fejlesztés kimenetei -  dokumentált információ 

8.3.6.A tervezés és fejlesztés változtatásai -  dokumentált információ 
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MSZ EN ISO 9001: 2015 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

RENDSZEREK -  KÖVETELMÉNYEK 

8. Működés (folytatás2)   

8.4.A külső forrásból biztosított termékek és a 

szolgáltatások felügyelete  

8.4.1.Általános előírás -  dokumentált információ 

8.4.2.A felügyelet jellege és mértéke 

8.4.3.Információk a külső szolgáltatók részére 
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MSZ EN ISO 9001: 2015 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

RENDSZEREK -  KÖVETELMÉNYEK 

8. Működés (folytatás3)   

8.5. A termék előállítás és szolgáltatás nyújtása  

8.5.1.A termék-előállítás és a szolgáltatásnyújtás szabályozása  - 

dokumentált információ 

8.5.2.Azonosítás és nyomon-követhetőség  -  dokumentált információ 

8.5.3.A vevők vagy a külső szolgáltatók tulajdona 

8.5.4.Megóvás 

8.5.5.Kiszállítás utáni tevékenységek 

8.5.6.Változáskezelés  - dokumentált információ 

8.6.A termékek és szolgáltatások kibocsátása-dokumentált információ 

8.7.A nem megfelelő kimenetek felügyelete - dokumentált információ 
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MSZ EN ISO 9001: 2015 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

RENDSZEREK.  KÖVETELMÉNYEK 

9. Teljesítményértékelés  

9.1.Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés  

9.1.1.Általános előírás -  dokumentált információ 

9.1.2.Vevői elégedettség 

9.1.3.Elemzés és értékelés  

9.2. Belső audit  -  dokumentált információ 

9.3. Vezetőségi átvizsgálás  

9.3.1.Általános előírás 

9.3.2.A vezetőségi átvizsgálás bemenetei 

9.3.3.A vezetőségi átvizsgálás kimenetei  - dokumentált 
információ 
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MSZ EN ISO 9001: 2015 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

RENDSZEREK . KÖVETELMÉNYEK 

10. Fejlesztés  

10.1. Általános előírások 

10.2. Nemmegfelelőség és helyesbítő 

tevékenység -   dokumentált információ 

10.3. Folyamatos fejlesztés  
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FÜGGELÉK (2) 

 

MSZ EN ISO 13485:2016 

Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási 

rendszerek. Szabályozási célú követelmények  

(ISO 13485:2016) 

„rövid áttekintés” 

Hatalmas téma,  

MSZT 2017.ápr.20 szakmai megbeszélés 
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MSZ EN ISO 13485:2016 

Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási 

rendszerek. Szabályozási célú követelmények  

       Ez a nemzetközi szabvány arra az esetre határozza meg a 

minőségirányítási rendszerre vonatkozó követelményeket, amikor egy 

szervezetnek bizonyítania kell, hogy képes olyan orvostechnikai 

eszközöket és azokkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtani, 

amelyek folyamatosan megfelelnek a vevői és a vonatkozó 

szabályozási követelményeknek.  

     E szervezetek lehetnek az orvostechnikai eszközök életciklusának egy 

vagy több szakaszában érdekeltek, beleértve az orvostechnikai 

eszközök tervezését és fejlesztését, gyártását, tárolását és 

forgalmazását, telepítését vagy szervizét, valamint az azzal összefüggő 

szolgáltatások (pl. műszaki támogatás) tervezését, fejlesztését és 

nyújtását. 

     Nem vette át az ISO 9001:2015 felépítését. 
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4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET 

AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL 

 
   Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 247. § (2) bekezdés k) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján, az 

egészségügyi miniszter feladat- és 

hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) 

Korm. rendelet 1. § a) pontjában 

meghatározott feladatkörben eljárva a 

következőket rendelem: 
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FÜGGELÉK (3) 

4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET 

AZ ORVOSTECHNIKAI 

ESZKÖZÖKRŐL 
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4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET 

AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL 

    E rendeletet a fejlett terápiás 

gyógyszerkészítmények engedélyezéséről, 

valamint a 2001/83/EK irányelv és a 

726/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 

2007. november 13-i 1394/2007/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 

figyelembevételével kell alkalmazni. 
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4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET 

AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL 

• Az 1. melléklet határozza meg azokat az 

alapvető általános, illetve tervezési és 

kialakítási követelményeket,  

• A 2. melléklet határozza meg a gyártó által 

EK megfelelőség értékelési eljárásként 

választható teljes körű minőségbiztosítási 

rendszer szerinti eljárás szabályait. 
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4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET 

AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL 

• A 3. melléklet határozza a gyártó által EK 

megfelelőség értékelési eljárásként 

választható EK típusvizsgálati eljárás 

szabályait. 

• A 4. melléklet határozza meg a gyártó által 

EK megfelelőség értékelési eljárásként 

választható EK termékellenőrzési eljárás 

szabályait. 

© Veress, 2019.02. 238 



4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET 

AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL 

• Az 5. melléklet határozza meg a gyártó által 

EK megfelelőség értékelési eljárásként 

választható gyártásminőség-biztosítási 

eljárás szabályait. 

• A 6. melléklet határozza meg a gyártó által 

EK megfelelőség értékelési eljárásként 

választható termékminőség-biztosítási 

eljárás szabályait. 

© Veress, 2019.02. 239 



4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET 

AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL 

• A 7. melléklet határozza meg a gyártó által 

kiállított EK megfelelőségi nyilatkozatra 

vonatkozó szabályokat. 

• (8)8 A 8. melléklet határozza meg a gyártó 

által kiállított, a rendelésre készült 

eszközökre, illetve az aktív beültethető 

eszközökre vonatkozó nyilatkozat 

kiállításával kapcsolatos szabályokat. 
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4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET 

AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL 

• A 9. melléklet határozza meg az osztályba 

sorolás szabályait. 

• A 10. melléklet határozza meg a klinikai 

értékelés szabályait. 

• A 11. melléklet határozza meg a „CE” 

megfelelőségi-jelölés kötelezően 

alkalmazandó formáját. 
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4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET 

AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL 

• A 12. melléklet tartalmazza az eszközökkel 

kapcsolatos váratlan események és gyártói 

helyszíni biztonsági korrekciós 

intézkedések bejelentési 

formanyomtatványait. 

• A 13. melléklet határozza meg az időszakos 

felülvizsgálat szabályait. 
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4/2009. (III. 17.) EÜM RENDELET 

AZ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRŐL 

• A 14. melléklet tartalmazza a II.a osztályba 

tartozó, kifejezetten eszközök 

fertőtlenítésére szánt eszközök 

bejelentéséhez szükséges adatlapot. 

• A 17. melléklet tartalmazza az Eütv. 101/C. 

§-a szerinti nyilvántartás alól egészében 

vagy csak bizonyos adatok tekintetében 

kivett implantátumok körét. 
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