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1. BEVEZETÉS 

A vállalati versenyképesség növelésének elérésében, a folyamatosan változó fogyasztói igények 

minél magasabb fokon történő kielégítésében az elmúlt években (évtizedben) egyre hangsúlyosabb 

szerepet kapott a termékek (és szolgáltatások) folyamatos fejlesztése, innovációja. Ezen újításokon, 

változtatásokon keresztül a vállalatok, szervezetek azt szeretnék elérni, hogy értéket teremtsenek 

termékeikkel (és szolgáltatásaikkal) vevőik számára. (Sugár, 2009) 

Az EFQM (European Foundation for Quality Management) stratégiai csoportjának gondozásában 

álló Kiválóság Modell egyik keretrendszere, az Innováció EFQM Keretrendszerben (EFQM, 2005) 

a fentiek kapcsán ez áll: „Az innováció ötletek gyakorlatban történő megvalósítása új termékek, 

szolgáltatások, folyamatok, rendszerek és társadalmi kapcsolatok formájában. A versenyelőnyöket 

nem szabad adottságnak tekinteni, soha nem tartanak sokáig, és a versenytársak egyre gyorsabban 

másolják le őket. Ebben az új versenykörnyezetben az innováció a kulcs a sikerhez. Azonban az 

újabbnál újabb ötletek szórása a termék- és szolgáltatásfejlesztés szállítószalagjára még nem elég a 

sikerhez.” (Szövetség a Kiválóságért honlapja)  

Szükséges természetesen az is, hogy a megvalósított termék valós vevői, illetve (vég)felhasználói 

igényeket elégítsen ki. A vevők és a (vég)felhasználók bizonyos cikkek esetében ugyanazok, más 

esetekben, így az orvostechnikai eszközök esetében is, ezek tipikusan eltérő csoportok.1 A vevői 

igények jellemzően bizonyos feladatok/funkciók ellátására vonatkoznak, míg a (vég)felhasználók – 

akik az adott terméket ténylegesen használják – igényei értelemszerűen a „használatóság” 

minőségével kapcsolatosak. Ez utóbbiban nyújthat segítséget az ergonómia, mely Sanders és 

McCormick (1993) megfogalmazása alapján feltárja és alkalmazza mindazokat az ismereteket az 

emberi viselkedésről, képességekről, korlátokról és más emberi jellemzőkről, amelyeket 

figyelembe kell venni az eszközök, a gépek, a rendszerek, a munkafeladat, a munkakör és a 

környezet tervezése során, mint a hatékony működés, valamint a biztonságos és kényelmes emberi 

használat (alkalmazás) feltételeit. A későbbiekben elsősorban felhasználói igényekről (azok 

felméréséről) esik majd szó, és csak részben érintek olyan felhasználói köröket is, akiknek 

nagy(obb) ráhatásuk van a beszerzésekre. Az orvostechnikai eszközök esetében különféle módon 

és mértékben történik a felhasználók véleményének a figyelembe vétele. Egyrészt az egészségügy 

erős hierarchikussága miatt kevés közvetlen beleszólásuk van a laboratóriumban dolgozóknak a 

beszerzésekbe. Másrészt azonban mivel ők azok, akik nap mint nap dolgoznak a berendezésekkel, 

és a saját bőrükön tapasztalják meg, közülük mellyel tudnak a legnagyobb hatékonysággal, a 

legnagyobb biztonsági szint mellett (a legkényelmesebb munkakörülmények között) dolgozni, 

ezért véleményüket közvetlen feletteseik kikérik, meghallgatják, így közvetetten a felsőbb vezetői 

szintekre mégis eljutnak a felmerült igények.  

                                                           
1 A felhasználók és vevők közti különbség szembeötlő például egy gyerekjáték esetében, melynek vásárlója jellemzően 

egy szülő (felnőtt), míg felhasználója egy gyermek. 
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Fontosnak tartom már itt a disszertáció elején tisztázni az értekezésemben megjelenő (vércsoport-

szerológiai) vevők és felhasználók kapcsolatrendszerét, valamint azt, hogy kikre is irányult a 

primer kutatásom. A vércsoport-szerológiai laboratóriumok nem önálló egységként, hanem 

jellemzően egy kórház vagy vérellátó intézet (esetleg az immun-hematológiai osztály) részeként 

működnek. Végeznek még vércsoport-szerológiai vizsgálatokat a központi laboratóriumok erre 

kijelölt részlegében, illetve magánlaborokban is.  

A kórházat érintő beszerzések jellemzően a főigazgató főorvos, a helyettese és a gazdasági igazgató 

jogkörébe tartoznak. Ők tartoznak tehát a közvetlen vevők közé.  

Velük szoros kapcsolatban állnak az osztályvezető főorvosok, laborvezetők stb., akik felelnek az 

alájuk tartozó részlegért. A vércsoport-szerológiai laboratóriumok vezetői napi szinten 

érintkeznek az ott dolgozókkal, rálátnak az összes munkafolyamatra, és részt is vesznek bizonyos 

munkafázisokban (jellemzően az eredmények validálásában). Ugyan közvetlenül ők nem felelősek 

a beszerzésekért, azonban egyfajta közvetítő médiumként vannak jelen az igazgatóság és a 

laboratóriumi munkatársak között. Ebben a szakmában nem ritka a sok évtizedes pl. laborvezetői 

munkaviszony, ami hatalmas (munka)tapasztalat megszerzését jelenti. Éppen ezért a kissé nagyobb 

fluktuációval jellemezhető igazgatóság gyakran támaszkodik egy-egy vásárlási döntés előtt a 

laborvezetők (sok év tapasztalatára épülő) véleményére. Mivel egy kórházat vezető főigazgató 

végzettsége(i) bizonyos területekre enged(nek) csupán mélyebb rálátást (előfordulhat, hogy 

például a szakterülete a pszichoterápia, addiktológia), így egy teljesen más területet (például a 

szóban forgó vércsoport-szerológiát) érintő beszerzés kapcsán emiatt is indokolt lehet kikérni az 

osztályvezetők véleményét. Jellemző tehát az osztályvezetőkre, főorvosokra, hogy ismerik az 

osztályukon található gépek működését, de aktívan nem használják őket, és minden apró részletre 

kiterjedő mélységben nem látnak rá az eszközökre. 

A vércsoport-szerológiai vizsgálatokat nap mint nap végző asszisztensek azok, akik az eszközöket a 

leginkább ismerik, hisz rutinszerűen használják azokat, és naponta számos vérmintát feldolgoznak 

a segítségükkel. Ebben a szakmában is jellemző az akár több évtizedes munkaviszony. Ez 

megmutatkozhat az osztályvezetővel való szoros(abb) kapcsolatban, így jellemző az is, hogy az 

asszisztensek véleményére ad a közvetlen felettesük.  

Az egészségügyi intézmények azonban meglehetősen hierarchikusak, így az kevésbé képzelhető el, 

hogy egy asszisztens közvetlenül a főigazgatóval beszélgetne egy kórházi beszerzésről. 

Az alábbi ábrában foglaltam össze az értekezésemben megemlített kórházi szereplőket. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy bár az ábrán a vevők és felhasználók közé is sorolom az 

osztályvezetőket, mindez csak a fentiek tükrében értelmezhető: azaz közvetlenül ők nem vevők, és 

nem is aktív felhasználók, azonban mind a két csoporthoz szorosan kötődnek, az utóbbiakhoz 

erőteljesebben. 
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Elmondható tehát, hogy a végfelhasználók (az asszisztensek) véleménye teljes mértékben eljut az 

osztályvezetőkhöz, és rajtuk (mint „közvetítő médiumokon”) keresztül az igazgatóságig is. A 

közvetlen vevők megkérdezésétől a vizsgálataim során eltekintettem. Egyrészt mivel a fent 

említettek miatt (nem a vércsoport-szerológia a szakterületük) nem is tudtak volna konkrét 

fejlesztési javaslatokkal szolgálni az általam vizsgált orvostechnikai műszercsaláddal kapcsolatban. 

Másrészt mivel előfordulhat, hogy nem piacszerű működések (például orvoslátogatók által 

képviselt cégek ajánlatai stb.) miatt nem tudtak volna objektíven nyilatkozni a témában. Mindez 

azonban indokolttá tette az asszisztensek és laborvezetők megkérdezését, kutatásba való bevonását. 

Disszertációm erősen ergonómiai fókuszú, így emiatt is a (vég)felhasználók, az asszisztensek állnak 

vizsgálataim középpontjában. A laborvezetők megkérdezésével azonban előkerülhettek olyan 

szempontok is, amelyek részben átfednek a vevők szempontjaival. A fókuszcsoportos 

kutatásaimban azonban elsősorban ők is felhasználóként voltak jelen, bár – mint az első hipotézis 

kapcsán látni fogjuk – így is sok esetben más követelményeket támasztottak egy vércsoport-

szerológiai eszközzel szemben, mint az asszisztensek. Ily módon a következőkben tárgyalt, 

megfigyelt, elemzett felhasználói vélemények és ezek beépülése a termékfejlesztésbe találkozik a 

vevők preferenciáival – még ha többé-kevésbé közvetetten is. A felhasználói vélemények 

termékfejlesztésbe, gyártásba történő integrálása így elkerülhetetlen. A gyártónak érdemes lehet 

mindkét körrel kommunikálnia, a felhasználók és vevők közötti esetleges rések feltérképezése 

végett. Az utóbbiak véleménye egyrészt az osztályvezetőkön keresztül valamennyire 

megfoghatóak voltak a kutatásomban, másrészt azonban a részletekbe való elmélyülés túlmutat 

jelen értekezés keretein. Mivel a (vég)felhasználói vélemények felgyűrűznek egészen a vevőkig, 

úgy vélem, az azokra való fókuszálás fontos lehet a termékfejlesztés és gyártás szempontjából. 

 

A disszertációmban górcső alá veszek egy teljes évtizedet felölelő termékfejlesztési folyamatot, 

amelyet 7 éven keresztül magam is közelről nyomon követtem, sőt egyes fázisaiban személyesen is 

1. ábra: A vevők és felhasználók, valamint beosztások közötti kapcsolat 
Forrás: Saját szerkesztés 
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aktívan részt vettem. A vállalat és a termékcsalád kiválasztásakor szempont volt, hogy a know how 

100%-ban magyar legyen (pl. a szabadalmak tekintetében). Választásom egy hazai vércsoport-

szerológiai műszercsalád fejlesztésére esett. Alapmódszerként folyamatosan detektálom és 

elemzem a felmerülő felhasználói problémákat, és hozzájárulok az azokra adható konstrukciós 

válaszok megalkotásához is. Ennek érdekében – egyebek között – egy longitudinális vizsgálatot 

szerveztem és bonyolítottam le: 2008-ban, 2010-ben, valamint 2012-ben fókuszcsoportos 

vizsgálatok keretein belül gyűjtöttem össze több mint 40 hazai egészségügyi intézmény több mint 

200 dolgozójának (vég)felhasználói véleményét a fejlesztés alatt álló termékcsalád egyes tagjairól.  

Doktori disszertációm termékmenedzsment irányultságú, amelynek (sikeres) megírásához azonban 

viszonylag komoly kiegészítő orvosi, biokémiai, vegyészeti, konstrukciós, robotikai és informatikai 

ismeretek is szükségesek. Doktori témám kidolgozásához ezeket a kiegészítő tudományos és 

műszaki ismereteket szükséges volt elsajátítanom, amelyben segítségemre volt munkahelyem, az 

Ergonómia és Pszichológia Tanszék által elnyert egyik Jedlik Ányos projekt. Ennek a keretében 

gyakornokként hosszabb időt töltöttem a fejlesztést végző cégnél (2010 márciusától 2011 

áprilisáig). Az ergonómiai fókuszú téma természetesen megkívánja az ergonómiai elemző és 

értékelő módszerek (magas szintű) elsajátítását, alkalmazását olyan nagyban különböző 

részterületeken, mint a hardver-ergonómia, a szellemi erőfeszítés optimalizálása vagy a szoftver-

ergonómia, melyek szintén megjelennek dolgozatomban. 

 

1.1 CÉL 

Disszertációmban orvosi szempontból determinált, a jog (rendeletek, szabványok, ajánlások) által 

szabályozott és a felhasználói igények által modulált fejlesztési célokat vizsgálok.  

A PhD disszertációm alapját képező empirikus 

kutatások, a primer és szekunder kutatási 

eredmények, valamint az irodalom-feldolgozás 

segítségével olyan újszerű megállapításokra 

törekszem, amelyek segítségével reményeim 

szerint mélyebben megérthetők lesznek 

elsősorban a (vég)felhasználók és érintőlegesen a 

vevők szempontjai, a termékfunkciók, valamint 

mindezen tényezők sajátos egymás közötti 

interakciói (lásd 2. ábra: Fejlesztési célok 

kapcsolata).  

Az a remény is vezérel, hogy ezen mélyebb megértés alapján hasznos irányelvek lesznek 

megfogalmazhatók más hasonló típusú fejlesztésekben résztvevők számára. 

 

2. ábra: Fejlesztési célok kapcsolata 
Forrás: Saját szerkesztés 
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1.2 ALCÉLOK 

A téma komplexitása, több területet érintő holisztikus körüljárása lehetőséget teremt alcélok 

megfogalmazására is. 

1) A disszertáció keretein belül ki kívánok térni a felhasználóknak a termékfejlesztés 

folyamatába történő bevonására: a szakirodalom segítségével bemutatásra kerülnek az 

előnyök, nehézségek, alkalmazható modellek. 

2) Ezt követően egy konkrét termékfejlesztési példán keresztül a gyakorlati alkalmazást, 

valamint az abból szerzett tapasztalatokat is szemléltetem. 

3) A disszertáció mintegy hozományaként a fentiekből leszűrt, a fejlesztők, gyártók számára 

hasznosítható tapasztalatokat szeretném ismertetni, értékelni. Olyan szempontok, 

témakörök (többek közt szabványok, jogi aktusok, guideline-ok, innováció, kettős hajtású 

modell, participatív termékfejlesztés stb.) bemutatására kerül sor, mely gyakorlati 

segítséget nyújthat orvosi eszközök gyártóinak a későbbi termékfejlesztési folyamataikhoz. 

A szóban forgó vállalatok ezeket a részeket saját termékeikre, termékfejlesztési 

folyamatukra vetíthetik, kiindulási pontként használhatják. 

 

A felhasználók bevonására potenciálisan alkalmas, kiválasztott módszertan – a fókuszcsoportos 

vizsgálat – tapasztalataim fényében mélyebb elemzésre kerül, melynek eredményeképpen a 

jövőben participatív termékfejlesztést alkalmazni kívánó cégek erre a felhasználó-bevonási 

lehetőségre nagyobb rálátással bírhatnak majd.2 A fókuszcsoportos vizsgálat kiértékelését újfajta 

módszertani megközelítéssel kiviteleztem. A fókuszcsoportos ülések során nyert adatok egy részét 

szöveg-analitika segítségével dolgoztam fel, melyet azután statisztikai elemzés követett. 

Megítélésem szerint mindez az orvosi műszerfejlesztésben újszerű. 

 

1.3 A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE 

A disszertáció elméleti hátterét nagyobb gondolati egységekre lehet osztani – a téma 

összetettségének megfelelően. Az elméleti áttekintés – hasonlóan a hipotéziseim felépítéséhez – 

távolabbról indul, és egyre inkább ráfókuszál a disszertáció középpontjában álló témára. A téma 

komplexitása, több területet érintő holisztikus vizsgálata megkívánja az alább részletezett 

témakörök mindegyikének érintését. A disszertáció későbbi fejezeteiben ezek a részterületek – 

                                                           
2 A felhasználók bevonásának különböző szintjei lehetnek. A skála egyik végén (közvetlenül a visszajelzés nem gyűjtése 

után) a passzív véleménynyilvánítás áll – például kérdőívek kitöltetésének formájában. A skála másik végén a Living 

Labek állnak, melyek során a felhasználókat teljes egészében bevonják a folyamatba, így aktívan részt vesznek az 

ötleteléstől kezdve a kipróbálásig. A Living Labekről később még lesz szó. A disszertációmban használt értelemben a 

felhasználók bevonása túlmutat az egyszerű véleménynyilvánításon: egyrészt mivel a fókuszcsoportos kutatások sok 

esetben konkrét termékhasználati bemutatókkal voltak összekötve. Másrészt mivel a vizsgált termékek prototípusai 

kikerültek laboratóriumokba, a felhasználók a következő fázisban (2 év múlva) esedékes fókuszcsoportos vizsgálatig 

összegyűjthették a tapasztalataikat, és konkrét, életből vett javaslatokkal állhattak elő a gyártó felé. 
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szándékaim szerint – már egységes egésszé olvadnak, azonban a kapcsolódási pontok explicit 

láttatására is törekszem. 

Disszertációmat az interdiszciplinaritás jegyében írom. Ebből fakadóan tehát több témát érintek. 

Elkerülhetetlen, hogy ez az egyes témák kidolgozottságának, mélységének egy bizonyos határt 

szabjon. Törekedtem azonban minden egyes témában megtalálni azokat a kulcselemeket, amelyek 

említése nem maradhat el, melyek bemutatása, feltárása elengedhetetlen. A disszertációm írásakor 

többek között az vezérelt, hogy egy gyakorlatias megközelítésű értekezést tudjak összetenni, amely 

tanulságokkal tud szolgálni az orvostechnikai (és azon belül is vércsoport-szerológiai) eszközöket 

gyártók, forgalmazók számára. Néhány fejezet (így például a gazdasági kép is) csupán 

„pillanatfelvétel”, azonban több olyan témát is érintek (például innovációs modellek, ergonómia, 

használhatóság), amelyek elolvasása, alkalmazása hozzájárulhat az említett vállalatok 

termékfejlesztési folyamatának fejlesztéséhez, és azon keresztül talán a vállalat 

versenyképességének növeléséhez is. Az elkövetkezendők természetesen csak egy részét 

képezhetik a sikernek. 

 

A bevezetést követő első nagyobb fejezetben (2. fejezet) a téma marketinges hátteréül szolgáló 

szakirodalmakat dolgozok fel. Ennek keretein belül innovációelmélettel foglalkozom, különböző 

(technológiai, piaci és kettős) hajtású termékinnovációs modelleket ismertetek, valamint a nyílt 

innovációs paradigma(váltás) kerül bemutatásra. A marketing vonatkozású fejezetek sorát a 

minőség fogalmának marketing- és minőségmenedzsment szempontból történő definiálása zárja. 

 

Az elméleti háttér második nagy egysége a termékfejlesztést, ergonómiát, felhasználói bevonást 

tömöríti magába. Ez több alfejezetet tartalmaz, melyek között egyaránt megtalálhatóak gazdasági 

vonatkozásúak (pl. termékfejlesztés relatív ráfordításai) és egy vállalati példa is. Egyebek közt 

kitérek a vércsoport-szerológiai eszközökkel szemben állított ergonómiai követelményekre 

(melyek vagy a szakma által artikuláltak, vagy szabványok által meghatározottak), valamint 

áttekintem a felhasználók bevonását, a participatív termékfejlesztés lehetőségeit is, végül szó esik a 

felhasználók bevonásának létjogosultságáról.  

 

A harmadik fejezetet az orvosi műszerek piacának gazdasági kitekintésével indítom, párhuzamba 

állítva azt a világgazdasági helyzetképpel, azon belül is Nyugat- és Közép-Európára fókuszálva. 

Mivel az általam vizsgált orvosdiagnosztikai eszköz a globális piacon versenyez, illetve a külföldi 

versenytársak Magyarországon is jelen vannak, fontosnak tartottam a különböző piacok 

bemutatását. Ezt követően a makrokörnyezet elemzésére térek ki, melynek keretét a STEEP 

elemzés adja. Ezután kerül bemutatásra a vércsoport-szerológia területe (legfontosabb 

alapfogalmak, alkalmazott módszerek, technikák), majd a vércsoport-szerológiai eszközök 
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piacának áttekintése következik. A fejezet zárásaként a disszertáció kutatásának középpontjában 

álló ACT3 műszercsalád kerül bemutatásra: elhelyezem a szerológiai műszerek rendszerében, 

kitérek a felhasználói körére, részletezem erősségeit, gyengeségeit a versenytársakkal való 

összevetésben. Az elméleti háttért egy gyakorlatiasabb résszel, az ACT-k SWOT szempontjain 

alapuló elemzésével, zárom.  

 

Az empirikus kutatásaimat bemutató fejezet arról a longitudinális vizsgálatról szól, amely konkrét 

elemzésre is kerül. Először kitérek az általam alkalmazott kutatásmódszertan (fókuszcsoportos 

vizsgálat) elméleti hátterére, majd pedig a témában eddig elvégzett kutatásokat mutatom be. Ezt 

követően a saját kutatásom célját ismertetem, és a mintáját részletezem. A feldolgozás 

módszertanát külön bemutatom, lévén talán kevésbé megszokott módon épül egymásra az 

alkalmazott tartalomelemzés és statisztikai tesztelés. A fejezet legfontosabb részeként pedig az öt 

hipotézisem vizsgálatát ismertetem. 

 

Az empirikus vizsgálatok eredményeinek ismertetését követően összefoglalom a kutatási 

tevékenységemet és bemutatom új tudományos eredményeimet. Végül pedig a további javasolt 

kutatási irányokat ismertetem. 

  

                                                           
3 Az ACT rövidítés az „Automatic Coombs Test Analyzer”-nek felel meg.  
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1.4 VIZSGÁLT HIPOTÉZISEIM 

A disszertációmban bemutatott, részletesen elemzett, felhasználók bevonásán alapuló 

termékfejlesztési folyamat ismertetésével az volt a célom, hogy a gyakorlatban is használható 

információkkal szolgáljak orvosi eszközök gyártói részére a jövőben megvalósuló 

termékfejlesztéseikhez. Ezek alapján az alábbi – az adott termékre vonatkozóan fokozatosan egyre 

specifikusabb – hipotéziseket fogalmaztam meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az orvosi eszközök esetében jellemzően különbözik a vevők és felhasználók köre, ami már 

önmagában eltérő – termékkel szemben támasztott – szempontokat hoz előtérbe. A jelen 

disszertáció alapját képező vércsoport-szerológiai eszköz esetében azonban elmondható, hogy 

maga a felhasználói kör is további csoportokra osztható: más mértékben, más gyakorisággal és más 

felelősségi körrel felruházva használják ugyanis az eszközt egy laboratórium asszisztensei, mint 

osztályvezető főorvosai. Ezek alapján felmerülhet, hogy a különböző felhasználói csoportok eltérő 

igényeket támasztanak, amelyekre történő rálátás a termékfejlesztési szempontokat árnyalhatja, a 

termékfejlesztési folyamathoz hasznos információkkal járulhat hozzá. 

 

 

 

 

 

 

 

Bár a felhasználók bevonása a termékfejlesztési folyamatba nem új keletű gondolat, hazánkban az 

orvosi eszközök tekintetében még (különösen) gyerekcipőben jár a felhasználói igényeknek a 

szokásosnak nevezhető csatornáktól eltérő módszereken keresztül történő begyűjtése. 

Elégedettségméréssel (melyet általában kiküldött kérdőívek formájában, vagy telefonon keresztül 

végeznek el a cégek) még rendszerint találkozhatunk, azonban olyan módszertanok, melyek ennél 

összetettebbek, ezektől eltérőek már kevesebbszer bukkannak fel, de legalábbis kevésbé 

Hipotézis I.: A különböző felhasználói csoportok (asszisztensek/vezető asszisztensek, 

analitikusok, beosztott orvosok/biológusok, laborvezetők, osztályvezető főorvosok) – 

különböző feladataikból adódóan – jellegzetesen különböző, egymással részben ellentmondó 

vagy egymást kiegészítő, igényeket támasztanak egyazon orvosi eszközzel szemben, amely 

különbségek egyrészt jól értelmezhetők, másrészt termékfejlesztési döntések alapját 

képezhetik.  

 

Hipotézis II.: Megfelelő módszertani körültekintés mellett a fókuszcsoportos ülések során 

nyert kvalitatív adatokból, a szöveg-analitika eszköztárát is bevonva, kvantitatív 

hipotézisvizsgálatokra is mód nyílik, valamint ez a megközelítés hozzájárulhat a rejtett 

felhasználói elvárások jobb azonosításához is.  
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publikáltak. Disszertációmban egy ilyen módszertant – a fókuszcsoportos vizsgálatot – mutatok be, 

különös figyelmet szánva a segítségével azonosítható felhasználói igényekre. A fókuszcsoportos 

vizsgálat során nyert adatok egy részét szöveg-analitikával (text analytics) dolgoztam fel. Ez 

egyrészt lehetőséget adott kvantitatív hipotézisvizsgálatra: az első, harmadik és ötödik hipotézisem 

vizsgálatához tartalomelemző szoftvert is használtam. A szóban forgó hipotézisek igazolása egyben 

jelen hipotézis igazolására is hatással vannak. Másrészt jelen hipotézis keretein belül vizsgálom 

még rejtett felhasználói elvárások feltérképezésének lehetőségét is. 

 

 

 

 

 

 

 

Egy longitudinális vizsgálatsorozat kivételes lehetőséget biztosít arra, hogy egy konkrét termék 

folyamatos fejlesztése során a felhasználói véleményeket többféle szempontból és több szinten is 

vizsgálni lehessen. A 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben lefolytatott fókuszcsoportos vizsgálatok 

(amelyek egyazon termék folyamatos innoválására vonatkoztak) során összegyűjtött felhasználói 

vélemények között nagy szerepet kaptak a biztonsággal, hatékonysággal, kényelemmel kapcsolatos 

(szűkebb értelemben vett „ergonómiai”) szempontok is, melyek alakulására szintén kitekintek 

disszertációmban. Bár kutatásom egy konkrét termékcsaládra vonatkozik, a későbbiekben kitérek 

a Roozenburg és Eekels (1995) termékinnovációs ábrája alapján kidolgozott modellemre, mely 

adaptálható az orvostechnikai eszközök fejlesztésén kívül egyéb termékekére is. 

 

 

 

 

 

 

Empirikus kutatásaim során több mint 40 hazai vércsoport-szerológiával is foglalkozó intézmény 

munkatársaival kerültem kapcsolatba. A kórházak, területi vagy regionális vérellátók, központi 

laborok, vértranszfúziós osztályok, nonprofit egészségügyi kft.-k stb. eszközparkja lefedi a 

vércsoport-szerológia területén alkalmazott különféle technikákat. Bár a kémcsöves centrifugálás 

univerzális(an elterjedt) és minden szerológiai módszerre alkalmazható standard technika, érdekes 

megvizsgálni, hogy a technológia további fejlődésével van-e még létjogosultsága az ezt a technikát 

Hipotézis III.: A felhasználók folyamatos és megfelelő módszertanon alapuló bevonása egy 

vércsoport-szerológiai eszközcsalád fejlesztési folyamatába a termékek magasabb ergonómiai 

(biztonsági, hatékonysági, kényelmi) minőségéhez vezet. 

Hipotézis IV.: A zárt rendszerű, egyszer használatos eszközöket felhasználó vércsoport-

szerológiai automaták mellett – a felhasználók szerint – van létjogosultsága a nyílt rendszerű, 

centrifugacsöves technikát implementáló gépeknek is. 
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implementáló eszközöknek a zárt rendszerű, egyszer használatos eszközöket felhasználó 

vércsoport-szerológiai automatákkal szemben.   

 

 

 

 

 

 

A technika mai állása szerinti legmagasabb szintre fejlesztett centrifugacsöves technikát alkalmazó 

vércsoport-szerológiai eszköz biztosítani tudja a teljes vizsgálat (bekészítés utáni további) emberi 

erőforrást nem igénylő levezénylését, mely új utakat nyit meg ezen készülékek történetében. 

Érdemesnek tűnt megvizsgálni ennek a felhasználók körében történő fogadtatását. 

 

Az egyes hipotézisek során említett fogalmak javarészt felbukkannak az elméleti blokkban 

tárgyaltak között is. A szakirodalmi áttekintés azonban nem lineárisan tér ki a tézisekre. A 

kapcsolat az alábbi ábrán látható (a hipotézisekből kiragadott fogalmakkal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 AZ EMPIRIKUS KUTATÁSAIM KORLÁTAI 

A disszertációmban bemutatott téma bizonyos korlátokkal rendelkezik. Egyrészt nem 

foglalkoztam az egészségiparral (általánosságban), illetve annak nem piacszerű működésével (pl. 

korrupció) sem. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR, 

Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere) vonatkozó hatályos listája alapján laboratóriumi 

analitikai készülékekre (26.51 és 32.50) koncentráltam. (TEÁOR számok honlapja) Az 

egészségügyet érintő esetleges lehetőségek (pl. pályázati kiírások) sem képezik dolgozatom részét. 

Hipotézis V.: Egy teljesen automata (ún. walk-away típusú) vércsoport-szerológiai készüléket 

– a rendszer pontos működése esetén – a közvetlen (vég)felhasználók többsége pozitívan fogad 

a minimálisra szorított emberi feladatok és felelősségek miatt. 

 

3. ábra: A hipotézisekben megjelenő fontosabb fogalmak és a szakirodalom kapcsolata 
Forrás: Saját szerkesztés 
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További korlátozásként jelenik meg disszertációmban, hogy a szabványoknál elsősorban csak az 

orvosi eszközökre vonatkozókat vizsgáltam. Ezek közül is főként az ergonómiai fókuszúakat 

vettem górcső alá, de nyilván vannak más témájúak is, amelyek orvostechnikai eszközökre 

vonatkoznak és érdekesek lehetnek. Ilyenek lehetnek például: EN 62304:2006 – Gyógyászati 

készülék-szoftver. Szoftveréletciklus-folyamatok; ISO 15223-1:2013 – Orvostechnikai eszközök. 

Orvostechnikai eszközök címkéin használható jelképek, címkézésének és információ-

szolgáltatásának jelképei 1. rész: Általános követelmények; ISO 1041:2008 – Az orvostechnikai 

eszközök gyártója által megadott tájékoztatás stb. 

Úgy vélem továbbá, hogy a fókuszcsoportok átiratai még sok elemzési lehetőséget tartogatnak, 

melyek azonban már túlmutatnak jelen disszertáció keretein. A további kutatási irányok, 

lehetőségeknél azonban ezekre is kitérek. 

Értekezésemben elsősorban a felhasználói oldalt, véleményeket vizsgáltam, a vevői oldalra csupán 

érintőlegesen és közvetve tértem ki. 

A disszertáció ívét képező egyes területekről a következendő fejezetben – az elméleti háttér 

áttekintésben – írok részletesebben.  
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2. ELMÉLETI HÁTTÉR, ALKALMAZOTT MODELLEK 

Az alábbiakban, a szakirodalmi áttekintésben, azokat a témaköröket mutatom be, melyek a 

témához szorosan illeszkednek, a konkrét megvalósult kutatással kapcsolatban állnak. Időről időre 

kiemelem azon kapcsolódási pontokat, amelyekre valamiképp reflektál az empirikus kutatásom 

valamely aspektusa (illetve az annak alapját képező műszerek), és szövegdobozokban az aktuális 

elméleti rész mögé teszem őket a könnyebb követhetőség érdekében. Bizonyos kapcsolódási 

pontok elsősorban a kutatási rész elolvasása után értelmezhetőek, azonban bízom benne, hogy 

visszamenőleg ezek a szövegdobozok könnyíteni fogják az elmélet és gyakorlat (explicit) 

összekapcsolását. 

Disszertációm interdiszciplináris, több témát ölel fel, melynek nagyobb egységei (marketing, 

innovációmarketing, termékfejlesztés, ergonómia, használhatóság, felhasználók bevonása) elméleti 

vonatkozásai jelen fejezetben kerülnek bemutatásra mintegy keretet adva értekezésemnek. 

Az alábbiakban elsőként innovációelmélettel foglalkozom, melynek keretein belül taglalok 

innovációs modelleket, különböző (technológiai, piaci és kettős) hajtású termékinnovációs 

modelleket. Ezt követően a nyílt innovációs paradigma(váltás) kerül bemutatásra. Értekezésem 

marketing vonatkozású fejezeteit a következő nagy elméleti blokkal a minőség fogalmának 

marketing- és minőségmenedzsment szempontból történő definiálása kapcsolja össze. 

Az elméleti háttér második nagy egysége a termékfejlesztést, ergonómiát, felhasználói bevonást 

tömöríti magába.  

MARKETING, INNOVÁCIÓMARKETING 

2.1 INNOVÁCIÓELMÉLET  

2.1.1 INNOVÁCIÓ 

Az innováció mára divatos és aktuális témává lett, habár a téma körüljárásának kezdete régre 

datálódik (a növekedéselméletekig, egészen akár Adam Smith-ig, az XVIII. század végéig 

visszavezethetőek).   

Az innováció széles körben definiált, számos fogalom született már a körülírására. Az osztrák 

közgazdász, Schumpeter nevéhez fűződik az a definíció, mely az évek során kissé átalakult ugyan, 

de a gyökerektől nem tudott elszakadni. Schumpeter (1911) innováció alatt az erősforrások újfajta 

kombinációját érti, ami mindig valamilyen új megoldást és annak gyakorlati alkalmazását jelenti. 

Drucker (1984) definíciója, miszerint „az innováció nem más, mint az (erő)forrásokból nyerhető 

nyereség értékének megváltoztatása, és ezáltal a fogyasztói igények tökéletesebb kielégítése” utal a 

disszertációm középpontjában is álló vevői (felhasználói) kör szükségleteinek felmérésén alapuló 

fejlesztésekre. Erre rímel Chikán (2005) megfogalmazása is, mely az innovációt „a fogyasztói 

igények új, magasabb minőségi szinten való kielégítéseként” írja le. A jelenleg nemzetközileg 
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elfogadott fogalom a következő: „Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy 

szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése 

az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban”. (OECD, 2005) 

Ennek értelmében beszélhetünk termék, eljárás, marketing vagy szervezeti innovációkról. Az első 

kettőt technológiai innovációként, míg az utóbbi kettőt nem technológiai innovációként említik. 

Az újdonság kategóriái alapján megkülönböztethetünk: innovációt a cégen belül, a cég piacán 

belül vagy a világban újnak számító innovációt. Az inkrementális innováció alatt az apró 

lépésenkénti változtatásokkal elért újításokat értjük, míg a radikális innováció lényeges, 

meghatározó újítást jelent. Bár többen az előbbit nem ismerik el külön innovációként, az azért 

elfogadott, hogy az inkrementális változások sora radikális innovációhoz vezethet.  

 

 

 

 

Az Európai Unió kezd alulmaradni két fő versenytársával (Észak-Amerika, Japán és a Távol-Kelet) 

szemben a piacképes termékek létrehozásában. Míg elméleti szinten számos publikáció jelenik 

meg az új tudományos eredményekről, addig azok gyakorlatba ültetése sokkal lassabb, mint a 

versenytársak országaiban. Ezt nevezik európai paradoxnak. Magyarországra ez a paradoxon még 

jellemzőbb, mint sok fejlett európai országra. A World Economic Forum (WEF) legújabb elemzése 

(2015) is ezt támasztja alá, amelyet a következő táblázatban szemléltetek. A kutatásba 144 országot 

vontak be, és az alábbi helyezések azt mutatják, Magyarország az összes ország tekintetében 

hányadik helyet foglalja el az adott kritérium alapján (a világban és Európában). 

 
1. táblázat: Innovációs indexek – Magyarország helyezései a WEF kutatásai alapján 
Forrás: Saját szerkesztés a WEF honlapja (2015) alapján 

Kritérium Helyezés a világban Helyezés Európában 

Innovációs kapacitás 127 36 / 37** 

Vállalatok költése K+F-re 96 33 / 34** 

Állami beszerzés fejlett technológiájú termékekre 95 26 /27** 

Benyújtott világszabadalmak száma* 29 19 

Tudományos kutatóintézetek minősége 23 13 

Egyetemi-ipari K+F kollaborációk  35 18 

Tudósok és mérnökök „rendelkezésre állása” 56 22 

Összesített innovációs index 50 24 

Globális versenyképességi index 60 28 / 29** 

*A Szabadalmi Együttműködési Szerződés alatt iktatott kérelmek száma a népesség 1 millió főjére vetítve.  

**A magasabb helyezés azt jelzi, hogy ha belevesszük Törökországot is az európai országok közé, akkor az adott 

kategóriában megelőzte Magyarországot. (Nyilván ahol egy helyezés van, ott később végzett Törökország hazánknál.) 

Kapcsolódási pont a kutatással 

Inkrementális és radikális innováció kapcsán elmondhatjuk, hogy a kutatás első két fázisban 

szereplő termékek esetén az előző, míg a harmadik fázisban az utóbbi volt megfigyelhető. 
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Látható, hogy nagy szakadék húzódik az elméleti tudás és gyakorlati alkalmazás között az 

innováció tekintetében. 

Európa versenytársaival szembeni lemaradását hivatott behozni a már korábban is említésre került 

Lisszaboni stratégia. A meghatározott mutatószámok elérése már félúton látszott, hogy veszélybe 

került, kivitelezhetetlen. Egy ennek a sikertelenségnek az okát feltáró kutatás (Aho, 2006) 

elsősorban innovációbarát piacok létrehozását, a tudományra, iparra és azok kapcsolatára 

fordítható források növelését, valamint az EU-n belüli emberi erőforrás, pénzügyi és 

tudásáramlásbeli mobilitást sürgeti. Ezek közül mára sok megvalósult, azonban komoly kritika érte 

többek közt a K+F intenzitást.4 A K+F fontosságát nem vonja kétségbe senki, azonban már 

Schumpeter (1980, 137. o.) is azt említi, hogy „a találmányok közgazdaságtanilag irrelevánsok 

mindaddig, amíg nem kerülnek gyakorlati megvalósításra”. Fontos tehát, hogy míg a K+F új 

ismeretet, tudást állít elő, addig az innováció segítségével kerül mindaz alkalmazásra.  

A lemaradás arra ösztönözte tehát az Európai Unió országait, hogy jobban körüljárják az innováció 

kérdéskörét. Ennek érdekben kétévente kitöltésre kerül az ún. Community Innovation Survey 

(CIS) az összes tagországban. A legfrissebb publikált felmérés (mely a 2010-2012-ig tartó időszakot 

hivatott felmérni) szerint a magyar vállalatok innovációs tevékenysége alulmarad az EU szinte 

legtöbb tagországában mértekkel szemben, ahogy az a következő ábrán is látható. 

 

 

Az EU 28 országának a kutatásban részt vett vállalatainak közel fele (48,9%) végzett valamilyen 

innovációs tevékenységet, ami 3,9%-os csökkenést jelent az előző (2008-2010-ig tartó) periódus 

eredményeihez képest. Az alábbi ábrán az látható, hogy az innovációk típusát tekintve a vállalatok 

több mint egynegyede (27,5%) szervezeti innovációról, 24,3%-a marketing innovációról, 23,7%- 

termék (vagy szolgáltatás) innovációról és 21,4%-a eljárás innovációról számolt be. 

                                                           
4 K+F intenzitás: GERD (Gross Domestic Expenditure on R&D) néven is említik, és a kutatás-fejlesztési ráfordítások 

GDP-hez viszonyított arányát jelenti. 

4. ábra: Innovatív vállalatok megoszlása az EU-n belül 
Forrás: Eurostat évkönyv (2015) formailag szerkesztve 
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Magyarországon ezek az értékek rendre: 16,5%, 19,7%, 10,6% és 8,3%, azaz hazánkban a 

marketing innováció megelőzi a szervezeti innovációt.  

A termékinnovációkról beszámoló vállalatok aránya meglehetősen alacsony, csupán körülbelül 

minden 10. vállalat büszkélkedhet velük. A 2008-ban publikált (és a 2004-2006-ig tartó időszakra 

vonatkozó) eredmények között ez az érték még 26,7% volt. (KSH, 2008)  

 

 

 

Egyéb kutatások (például Szerb-Petheő (2005)) is azt mutatták ki, hogy a magyarországi 

vállalatokat vizsgálva a legnagyobb hiányosság, probléma a termékek (szolgáltatások) innovációját 

tekintve látható (a megfelelő versenystratégia hiánya, a nagyon alacsony értékű lehetőség-

felismerés, a finanszírozási forrásokkal kapcsolatos problémák mellett).  

Természetesen a technológiai innovációk mellett a nem technológiai innovációk is fontos szerepet 

játszanak a versenyképességben. A disszertációmban azonban egy orvostechnikai eszközcsalád 

(innovatív) fejlesztését állítom a középpontba, így ezért esik nagyobb vizsgálat alá a termékeket 

érintő innováció. A valóságban jellemző azonban, hogy egy azon cégen belül megvalósul mindkét 

fajta innováció. 

Egy 2008-ban közzé tett kutatás (az Economic Intelligence Unit gondozásában, EIU (2008)) a 

legfőbb problémák közt a belföldi cégek alacsony innovációs tevékenységét említi a betelepült 

multinacionális vállalatok folyamatosan újító működésével szemben. További problémaként 

5. ábra: Innovációk típusának megoszlása 
Forrás: Eurostat évkönyv (2015) formailag szerkesztve 
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azonosították a magasan képzett szakemberek hiányát, a makrogazdasági instabilitást és az 

adórendszert. 

A következő fontos szempont, amire a kutatás kitér, hogy honnan szerzik az információt a cégek 

az innovációik megvalósításához: milyen mértékben veszik figyelembe, mennyire tartják 

fontosnak az egyes szereplők véleményét. Az alábbi ábrán látható, hogy a vevők véleménye 

milyen (alacsony) mértékben kerül felhasználásra, ha egyáltalán felhasználják őket. 

 

 

 

A vállalatok és iparáguk technológiai érintettségének mérete és az innováció kapcsolatát vizsgálva 

Arundel és társai (2008) arra jutottak, hogy a kisvállalatok nagy részére, valamint az alacsony és 

közepes technológiájú iparágakban (hasonlóan a szolgáltató szektorhoz) inkább az (apró) 

módosítások, inkrementális innovációk a jellemzőek. Azt találták továbbá, hogy elsősorban a 

menedzsmenttől érkeznek az innovációs ötletek, másodsorban a marketingesektől, és őket követik 

a gyártástechnológiával foglalkozók, majd a műszaki tervezők.   

 

Hogy mitől lesz sikeres egy innováció, annak megítélésére több mérőszámot szoktak alkalmazni. 

Termékinnováció esetén például a szabadalmak száma, piaci újdonságot jelentő és a vállalat 

számára új termékek aránya az árbevételben stb. Andrew és társai (2009) azt találták, hogy a 

vállalatvezetők az innovációs tevékenységük eredményét elsősorban a profitabilitással, 

másodsorban a vevői elégedettséggel, harmadsorban pedig a pótlólagos jövedelemmel mérik. 

Találtak egyéb mutatószámokat, melyeket azonban jóval kisebb arányban használnak a vezetők. 

Ezek közt említhetjük a piacra jutási idő, az ötletgenerálás, a K+F hatékonyság, a portfólió 

szerkezet és az életciklus teljesítmény vizsgálatát. 

6. ábra: Innovációk megvalósításához szerzett információk forrásának megoszlása 
Forrás: Eurostat évkönyv (2015) formailag szerkesztve 
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A vállalatok egy sor előfeltételnek eleget kell, hogy tegyenek, ha innovációs sikereket akarnak 

elérni. Rammer és társai (2008) kutatásai szerint például a kis- és középvállalatok elsősorban a 

külső tudás bevonásával (például egyetemmel vagy egyéb partnerrel történő együttműködéssel) 

kombinált saját K+F tevékenységgel tudnak jó eredményeket elérni az innováció területén.  

 

 

 

 

 

 

 

Általában a vállalatokról elmondható, hogy fontos, hogy eleve egy pozitív attitűddel 

viszonyuljanak az újra való törekvéshez. Lényeges továbbá, hogy alkalmazkodó képesek legyenek, 

és elegendő pénzügyi forrással is rendelkezzenek. Egy innovációbarát környezetben a vezetők 

maguk hozzák meg befektetési döntéseiket, azokban nem korlátozottak vagy irányítottak. Ehhez 

szükségük lehet szabad munkaerőre, amely a rutinfeladatokon túl újfajta feladatok ellátásra is 

képes. A partnerek és együttműködések fontosságát már korábban is kiemeltem. A tudás 

gyakorlatba ültethetőségének egyik feltétele, hogy a tudástermelő szféra (egyetemek, 

kutatóintézetek) ne legyen elszeparálva a vállalkozók világától.  

 

Az állami források egy részét – a Lisszaboni stratégia értelmében – a vállalati innovációs 

tevékenység ösztönzésére, élénkítésére kell fordítani, így erre nagy pénzmennyiségeket költenek 

is. Ezekhez az EU elfogadott politikája szerint a vállalatok egyenlő feltételekkel kell(ne), hogy 

hozzájussanak, egy szervezetnek sem szabad(na) tisztességtelen előnyhöz jutnia az állami 

támogatások révén. Azonban a vállalatoknak nyújtott támogatások sok esetben versenytorzító 

hatásuk miatt nem az elvárt hatékonysággal fokozzák az innovációs tevékenységet. Ennek egyik 

oka lehet Hujer és Radic (2005) szerint, hogy általában olyan vállalatok vesznek igénybe állami 

támogatást, akik amúgy is innoválnak, ami miatt kiszorulhatnak egyéb vállalkozások. 

Megjegyzendő azonban, hogy az ellenkező esetre is találtak példát. Mindenesetre tanulságos 

eredményre jutottak Arundel és társai (2008) a már idézett művükben, mikor kutatásukban a 

kapott támogatásnak az innováció megvalósulásában betöltött fontosságára kérdeztek rá a 

vállalatok körében. A kitöltők 20-26%-a válaszolta csupán azt, hogy a támogatás nélkül meg sem 

valósult volna az innováció. Persze mindez nem jelenti, hogy a szakma elutasítaná az állami 

szerepvállalás fontosságát az innováció-élénkítésben, azonban más jellegű megoldásokat javasol a 

szubvencionálásnál. Szanyi (2009) például a felzárkózó gazdaságok esetén elsősorban az 

Kapcsolódási pont a kutatással 

A disszertációmban bemutatott kutatás éppen egy ilyen kooperációban valósult meg egy 

vércsoport-szerológiai eszközt gyártó vállalat és a tanszékünk között. 
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együttműködéseket (vállalatok egymás közti, valamint tudástermelő intézményekkel történő 

kooperációját) segítő állami programokat találta célravezetőnek. 

Ha nem elsősorban az állami támogatások, akkor vajon milyen tényezők segíthetik az innovációs 

tevékenységet? Kiss (2006) a BCE vállalati felméréseiben az alábbiakat találta (12 pont közül 

választhattak a kitöltők, 3 éven keresztül történt a felmérés) azzal kapcsolatban, hogy mit 

gondolnak fontos szempontnak a fenti kérdésben. A végső sorrend így alakult: 1) felső vezetés 

támogatása, 2-3) magasan képzett alkalmazottak és a vevőkkel való együttműködés. Az utolsó 

helyek között volt található például a tanácsadók igénybevétele és az állami támogatás. Az 

akadályozó tényezők felmérésekor (itt 16 válaszlehetőség közül kellett választani) az alábbi 

sorrend volt tapasztalható: 1) pénzügyi források hiánya, 2-3) kicsi saját innovációs lehetőség és 

adózás/törvényi előírások. A legkevésbé akadályozó tényezők között volt található például az 

együttműködési lehetőségek hiánya. A kutatások további feldolgozásából szintén azt szűrte le Kiss, 

hogy a tudástermelő intézményekkel való együttműködés és az innovációk megvalósítása között 

erős a korreláció. Papanek (2003) akadályozó tényezőnek elsősorban a kereslethiányt találta, és 

csak másodsorban a vállalati tőkehiányt. Egy olyan összefüggés is megfigyelhető, mely szerint egy 

vállalat innovációs tevékenységét élénkíti az, ha a versenytársai is innoválnak: a környezet hatásai 

alól a vállalatok sem vonhatják ki magukat. A keresleti és finanszírozási hiány miatt olyan kép 

bontakozódik ki a vállalatok előtt, melyben a megtérülés esélye alacsony, így az innováció 

meglehetősen kockázatos. Ezt a képet csak szürkébbre festheti az állami magatartás 

kiszámíthatatlansága: az instabil környezet nyilván nem az (akár több évig tartó) újításoknak 

kedvez.   

 

A monopol versus szabad versenyes piac innováció-serkentő(bb) hatásáról megoszlanak a 

vélemények. Különböző kutatók érvelnek (vizsgálataik alapján) az egyik vagy másik mellett. Ezen 

– erősen közgazdasági – téma részletes tárgyalása túlmutat jelen disszertáció keretein. Azonban az 

általam vizsgált orvostechnikai eszközcsalád piaci sajátosságai és Drucker (1984) vizsgálati 

eredményei közti hasonlóságok miatt idézném a szóban forgó kutatót. Azt találta ugyanis, hogy 

azok a piacok, melyeket néhány nagy gyártó ural (a konkurensek bemutatásánál láthattuk, hogy a 

vércsoport-szerológiai piac is ilyen), akaratlanul is sokszor lehetőséget teremtenek a kisebb, 

gyorsabban reagálni képes, innovatív vállalatoknak arra, hogy akár nagyobb területeket is 

elhódítsanak a piacukból. Drucker szerint ezért tud működni az „Ott lepd meg őket, ahol 

nincsenek!” stratégia, vagyis az, hogy a kis vállalat új, addig még el nem terjedt megoldásokkal 

törhet be a nagyobb konkurensei piacára. Porter (1980) hasonlót javasol és ért az „összpontosító 

stratégia” alatt. E szerint a vállalat koncentráljon egy földrajzilag meghatározható piacrészre, vagy 

adott, konkrét vevői rétegre stb., és ott szolgálja ki a vásárlókat minél magasabb szinten. 
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Az innovációt serkentő tényezők meg (nem) létén és a piaci környezeten túl a vállalati életpálya 

(lásd következő ábra) befolyásolja még erősen egy vállalat újító törekvéseit. A különféle időszakok 

ugyanis különféle innovációs aktivitást hívnak: egy vállalat megalapítása körüli időszak jellemzően 

a termék és folyamat innovációknak kedvez. A bevezetés időszakában elsősorban a marketing 

innovációk kerülnek előtérbe. A szervezeti innovációk pedig a növekedés és érettség fázisában 

kapnak nagyobb szerepet. (Ez nem jelenti azt, hogy ne találkozhatnánk bármelyik típussal 

bármelyik időszakban persze. Általánosságban pedig elmondható, hogy a vállalatok nyilvánvalóan 

az esetben innoválnak, ha ezt szükségszerű lépésnek ítélik meg a piaci helytállásukhoz.) A kezdeti, 

innovatív időszakban inkább megfigyelhetőek a radikális újítások, melyek a későbbi szakaszokban 

jellemzően az inkrementális innovációk váltanak fel. Az utolsó életszakaszokban (telítődés, 

hanyatlás) a vállalatok már kevésbé innovatívak, hacsak nem kezdenek egy teljesen új dologba, 

ezzel újrakezdve az egész folyamatot.  

 

 

 

 

Kapcsolódási pont a kutatással 

A centrifugacsöves technikát (amely a vércsoport-szerológia alapját képezi) a disszertációban 

bemutatott gyártó automatizálja egyedül (a világon), így ez a mai napig is egy el nem terjedt 

megoldást jelent. 

7. ábra: A vállalati életgörbe és főbb gazdasági összefüggései 
Forrás: OECD (1995) in Némethné (2010) 
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Az innováció és versenyképesség kapcsolatáról az Oslói kézikönyv (OECD (2005)) alapján azt 

mondhatjuk, hogy „Az innováció a vállalat teljesítményének javítását versenyelőny (vagy 

egyszerűen a versenyképesség javítása) révén célozza elérni.”  

Ez többféleképpen megvalósulhat: 

 a termék minőségének javítása, új termékek kínálata, új vevőcsoportok meghódítása, új 

piacok nyitása révén, azaz a vállalat termékeinek keresleti görbéjét elmozdítva; 

 az egység-, értékesítési- vagy tranzakciós költségek csökkentése révén, azaz a vállalati 

költséggörbe változtatásával; 

 új tudás megszerzése, előállítása révén, azaz a cég innovációs képességeinek javításával. 

 

A korábbiakban – az önértékelő modellek kapcsán – is említetem különböző mutatószámokat, 

melyek mentén a vállalatok lemérhetik teljesítményüket egy-egy kritériumpont mentén. A 

vállalat innovációs teljesítménye szintén mérhető, Pataki (2014) szerint kétféle módon: 

 a vállalat számára releváns folyamatok teljesítményének meghatározásával; 

 az innovációs folyamat végeredményének meghatározásával. 

Az első pontba beleértjük a mag- (koncepcióalkotás, termékfejlesztés, folyamatinnováció, 

technológiaakvizíció) és lehetővé tevő (gondoskodás az erőforrásokról, vezetés, rendszerek és 

eszközök) folyamatokat is. A második pontot pedig úgy értve, hogy milyen hatással van a 

versenyképességre.  

 

Ezen folyamatok összefüggését szemlélteti a következő ábra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra: Az innováció folyamatelvű modellje  
Forrás: Chiesa-Coughlan-Voss (1996) 
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Ezek alapján az innovációs részfolyamatok teljesítményének meghatározásakor az alábbi 

jellemzőket kell megvizsgálni: 

1. Termékinnovációs koncepcióalkotás 

 új termékekről és meglévő termékek továbbfejlesztéséről kialakított elképzelések száma az 

elmúlt évben; 

 új termékekre alapozott új üzletágak vagy vállalkozások száma az elmúlt 5 évben; 

 a vevők elégedettsége a termékek jellemzőivel és választékával (tervezési találkozók, ügyfél 

szükségletek); 

 a terméktervezés horizontja (évek, termékgenerációk); 

 a termékek életciklusának átlagos hossza. 

2. Termékfejlesztés 

 a piacra dobás időigénye: 

o átlagos időtartam a koncepciótól az átadásig; 

o átlagos csúszás; 

o az egyes fázisok időtartama (koncepció, konstrukció, gyártás elkezdése, átadás); 

o a termék továbbfejlesztésének átlagos időigénye; 

o az áttervezés időigénye. 

 a termék jellemzői: 

o költség (fajlagos költség, előállítási költség, fejlesztési költség); 

o műszaki jellemzők (pl. használhatóság, üzemeltetési költség, javíthatóság); 

o minőség. 

 a konstrukció jellemzői: 

o gyártási költség; 

o gyárthatóság; 

o tesztelhetőség; 

o a termék áttervezéseinek száma. 

3. Folyamatinnováció 

 eredményesség/hatékonyság: 

o új folyamatok és jelentős továbbfejlesztések száma évente; 

 gyorsaság: 

o az installáció időigénye (az indulástól a hibamentes működésig); 

 fejlesztési költség; 

 szüntelen tökéletesítés: 

o egy alkalmazottra jutó továbbfejlesztési javaslatok száma; 

o megvalósított javaslatok számaránya; 

o átlagos javulás évente a folyamatok paramétereiben (minőségköltség, időigény, 

félkésztermék-állomány, megbízhatóság, állásidő, képesség). 
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4. Technológiaakvizíció 

 egy új termékre jutó K+F/technológia-akvizíciós költség; 

 új vagy továbbfejlesztett termékekhez, folyamat-innovációkhoz, licencekhez, 

szabadalmakhoz vezető K+F projektek számának és a K+F költségeknek a számaránya; 

 megvett/eladott licencek száma az elmúlt 3 évben; 

 szabadalmak száma az elmúlt 3 évben; 

 a befejezett K+F projektek költség/haszon jellemzői. 

5. Vezetés 

 a műszaki és termékfejlesztési részlegek tagjainak száma/aránya a vállalatcsoport, a vállalat 

és a divízió igazgatóságában; 

 az innovációs politikákat és értékeket ismerő alkalmazottak számaránya; 

 az innovációval és technológiával foglalkozó oldalak száma az éves beszámolóban. 

6. Gondoskodás az erőforrásokról 

 azoknak a személyeknek a száma a termékfejlesztési és műszaki részlegeknél, akik egynél 

több funkcionális szervezeti egységnél dolgoztak már; 

 a finanszírozás hiánya miatt elhalasztott vagy törölt projektek számaránya; 

 az emberi erőforrás hiánya miatt elhalasztott vagy törölt projektek számaránya; 

7. Rendszerek és eszközök 

 CAD-hez hozzáférő tervezők/mérnökök számaránya; 

 CAD adatbázison alapuló termékek számaránya; 

 specifikus eszközöket (FMEA, QFD, gyors prototípuskészítés, Taguchi módszer, stb.) 

alkalmazó projektek számaránya; 

 a gyárthatóságra való tervezésben képzett tervezők/mérnökök számaránya; 

 a csoportos szellemi alkotó technikákban képzett team vezetők számaránya; 

 tanúsított (certifikált) folyamatok. (Pataki, 2014) 
 

 

Az innováció versenyképességre gyakorolt hatása kifejezi azt, hogy mennyire is volt hasznos az 

adott innovatív fejlesztés, változtatás a szervezet számára. Ezt Pataki (2014) idézett írása alapján 3 

szempont alapján is értékelhetjük: 

1) Önmagában egy-egy innovációnak a vállalat versenyképességére gyakorolt hatása (a 

versenytársakhoz vagy a várt eredményekhez képest). 

2) Az innováció hatása annak a termékportfoliónak a versenyképességére, amelyhez tartozik. 

3) Az innovációk sorozatának hatása a vállalat tanulási folyamatára, és ezen keresztül a 

versenyképességére. 
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Ezen három szempontban több lehetséges mérési kritériumpont határozható meg: 

1) Kritériumpontok egy-egy innovációnak a vállalat versenyképességére gyakorolt hatására 

vonatkozóan: 

 árbevétel: 

o a hazai piacon; 

o a regionális piacon; 

o a globális piacon. 

 piaci részesedés: 

o a hazai piacon; 

o a regionális piacon; 

o a globális piacon. 

2. Kritériumpontok az innováció annak a termékportfoliónak a versenyképességére gyakorolt 

hatására vonatkozóan, amelyhez tartozik: 

 nyereségek; 

 a portfolió árbevétele az innováció előtt és után; 

 a portfolió nyeresége az innováció előtt és után. 

3. Kritériumpontok az innovációk sorozatának a vállalat tanulási folyamatára, és ezen keresztül a 

versenyképességére gyakorolt hatására vonatkozóan: 

 abból az innováció-sorozatból származó árbevétel, piaci részesedés és nyereség, 

amelyhez a vizsgált innováció tartozik; 

 az elmúlt 3-5 évben bevezetett termékekből származó árbevétel és nyereség 

részaránya; 

 az elmúlt 3-5 évben lényegesen továbbfejlesztett termékekből származó árbevétel 

és nyereség részaránya. (Pataki, 2014) 

 

Mint látható a fenti felsorolásból is, a versenyképességre gyakorolt hatás mérésekor nem elég 

csupán egy kiragadott innovációt megvizsgálni, még ha az sikeres is. Előfordulhat ugyanis, hogy a 

vállalat más termékeinek (amikkel egy portfólióban van) a pénzügyi teljesítményére például 

negatívan hat az innováció. Emiatt kell többek között a második szempontot is figyelembe venni. 

Egy sikertelen innovációs folyamat következménye lehet számos (a későbbiekben hasznosítható) 

eredmény, amely miatt a harmadik szempont sem elhanyagolható. 

Az innováció teljesítményének mérésekor szükség van viszonyítási alapokra, azaz benchmarkra. 

Az eredmények önmagukban sokkal nehezebben és szubjektívebben értelmezhetőek, így annak 

megállapítása is komplexebb feladat, hogy vajon a kapott eredmények milyen mértékben 

kielégítőek, vagy mennyire maradnak el az elvárttól.  
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2.1.2 TERMÉKINNOVÁCIÓS MODELLEK 

A hagyományos innováció felfogás (lásd a korábban hivatkozott Schumpeter) lineárisan értelmezi 

a vállalati innovációt (mely a tudományos eredményből indul ki, és a gyártást követően kerül a 

termék a piacra). A korszerűbb elméletek a piaci igény felől indítják a láncot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Az újabb elemzések az egyes fázisok közti állandó visszacsatolások szerepét emelik ki (ez látható a 

következő ábrán is). Ennek értelmében például előfordulhat, hogy az értékesítéskor szerzett 

tapasztalatok alapján módosítják a termelést, ami pedig visszahat a tervezésre, K+F tevékenységre. 

Az innováció emiatt egy végtelen(ített) folyamat, mely során folyamatos visszajelzések érkeznek, 

amelyek befolyásolják a termék (szolgáltatás) kivitelezését.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra: Lineáris innovációs modellek 
Forrás: Havas (2007) Rothwell (1994) alapján 

10. ábra: Az innováció visszacsatolásos modellje 
Forrás: Havas (2007) Rothwell (1994) alapján 
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A legújabb elméletek tehát már arra mutatnak rá, hogy egy új termék (szolgáltatás stb.) létrejötte 

nem ilyen egyenes vonalú folyamat, sokkal inkább összetettebb ábrákkal körülírható (amint az 

alábbi képen is látható). 

 

 

 

 

 

2.1.3 TECHNOLÓGIAI VS. PIACI HAJTÁSÚ TERMÉKINNOVÁCIÓ 

A lineáris innovációs modelleknél már szó esett róla, hogy a termékfejlesztésnek különböző 

kiindulási pontjai lehetnek. Ugyanennek a leképeződését figyelhetjük meg egyes vállalatokon 

belül is, ahol vagy fejlesztőmérnökök vagy a marketingesek szerepe dominál a termékfejlesztési 

ötletek generálását illetően. Bár a termékfejlesztés jó terep (lehetne) az üzleti és fejlesztői oldal 

együttműködésének, sok esetben látható még most is, hogy az úgynevezett „technológiai hajtású” 

vállalatoknál a fejlesztőmérnökök ötletei vannak túlsúlyban, míg a „piaci hajtásúaknál” a 

marketingesek.  

Amennyiben a mérnöki tevékenységből (műszaki kutatásokból) erednek nagyrészt a 

termékfejlesztési ötletek (technology-drive), úgy az üzleti siker is elsősorban a termék műszaki 

színvonalától és újdonságától függ majd.  

 

11. ábra: Termékinnovációs ábra 
Forrás: Roozenburg-Eekels, 1995 
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Ez a folyamat látható a következő ábrán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben azonban marketing tevékenységből (piackutatások nyomán) erednek nagyrészt a 

termékfejlesztési ötletek (market-drive), úgy az üzleti siker is elsősorban a piacérzékenységtől függ 

majd. Ezt mutatja be a következő ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A marketing és műszaki részleg közötti ellentétek jellemzően az alábbi szempontok mentén 

különböznek össze: 

 mérnökök problémái: 

o a vevők és marketingesek csak a jelenleg létező termékekből tudnak kiindulni, így 

nem tudnak új ötletekkel előállni; 

o a marketingesek műszakilag inkompetensek, az általuk specifikált 

terméktulajdonságok ezért sokszor túlegyszerűsítettek, hasznavehetetlenek; 

12. ábra: A termékinnováció során a technológiai hajtás dominál 
Forrás: Pataki (2014) 

13. ábra: A termékinnováció során a piaci hajtás dominál 
Forrás: Pataki (2014) 
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o a marketingesek nem képesek a termékfejlesztéshez szükséges időperspektívában 

gondolkozni: a vevői igényeket, a versenytársak működését is maximum néhány 

hónapra előre látják, míg a mérnököknek sokszor akár több évre van szükségük a 

fejlesztésekhez; 

o máskor meg a technológia gyors változásával való lépéstartás miatt nincs idő a 

piackutatásra, hiszen sokszor a versenyelőny abban rejlik, ki lép először a piacra az 

új termékkel.  

 marketingesek problémái: 

o a mérnökök elsősorban a technikai újítással vannak elfoglalva, nem arra 

fókuszálnak, mit is akar a piac valójában; 

o a mérnökök általában önmagukban látják a terméket, nem a rendszerbe 

integráltan; 

o a mérnökök nem foglalkoznak a vevők meglévő rendszereikhez való 

alkalmazkodással, azokkal való kompatibilitásra nem törekednek, csupán a 

műszakilag legjobb megoldást akarják kínálni nekik; 

o a mérnökök „sablon” vevőkre gyártanak, figyelmen kívül hagyják a különböző 

piaci szegmenseket; 

o a mérnökök a marketingesek szerepét elsősorban a piaci és használhatósági 

visszacsatolásban látják, az ötletgenerálásban nem tartják kompetensnek őket. 

(Workman, 1995) 

 

Érdemes kicsit tovább boncolni a már korábban is említett mérnöki problémát, miszerint a vevők 

nem tudják megfogalmazni igényeiket, valamint ha fel is merül bennük egy szükséglet, azt csak a 

meglévő tapasztalataik alapján tudják körülírni, ami nem tud új termékek fejlesztéséhez vezetni. 

Ehhez jön még hozzá szerintük, hogy a marketingesek sem képesek a vevőktől származó 

információkat olyan specifikációkká lefordítani, ami új termékötletek generálásához járulna hozzá. 

Ulwick (2003) és munkatársai több mint egy évtizedes kutatómunkájuk eredményeképpen arra 

jutottak, hogy a vevőket nem közvetlenül a termékről kell kérdezni, hanem arról, hogy mit 

(milyen eredményt) akarnak elérni a használatával, tehát mit nyújtson nekik az új termék.  

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódási pont a kutatással 

Ilyenekre derült fény többek között a kutatás harmadik fázisában, mikor a walk-away rendszer 

kapcsán olyanokról számoltak be a fókuszcsoportos résztvevők, hogy a berendezés nyújtson 

nekik „szabadságot, több szabadidőt, másra használható kapacitást”. (Ilyen kérdéseket 

boncolgattam továbbá a második hipotézisem kapcsán is). 
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Crawford (1991) cikkében az alábbi öt problémakört tárta fel, melyek az egyoldalú (legyen az piaci 

vagy technológiai hajtás) termékfejlesztés során jellemzően előfordulnak: 

 felesleges súrlódások: túl sok idő megy el az egymással való ellenkezéssel; 

 elfecsérelt idő: a termékfejlesztési projekteknél sokszor megfigyelhető időbeli csúszás, 

költségbeli alultervezés, és a résztvevők alulmotiváltsága; 

 szükségtelenül magas költségek: a legtöbb termékfejlesztési projekt nem hatékony, azaz a 

projekt sokszor akadozik, félbeszakad, újraindul, leáll; 

 felsővezetők túlzott beavatkozása: bizonyos igazgatók nem tudnak delegálni olyan fontos 

feladatokat, mint például a termékfejlesztés kritikus döntéseinek meghozatala, 

kommunikációs folyamat megtámogatása, stb., így mások helyett is ők végeznek el 

rengeteg feladatot, amitől az egész sokkal kevésbé lesz hatékony; 

 silány termékek: a végeredmény sok esetben középszerű, kevés (vagy semmi) hozzáadott 

értéket nem tartalmaz, kudarcra van ítélve vagy nagyon keveset lehet belőle eladni. 

 

2.1.4 KETTŐS HAJTÁSÚ MODELL 

A fenti dilemma feloldására alkalmazható a kettős hajtású modell, melyben egyszerre érvényesül a 

piaci hatás húzóereje és a technológiai hajtás tolóereje. Ebben az esetben ugyanakkora fontossággal 

esik latba egy felhasználói probléma és az azt megoldó technológia. A marketingesek és mérnökök 

vegyes csoportokban, szorosan együttműködve dolgoznak. Ezeket mutatja be a következő ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mérnököket és marketingesek is tartalmazó csapatban tehát mindkét csoport ötleteinek egyaránt 

jut tér. Az egymásrautaltság miatt a konfliktusokat át tudják forgatni előrevivő, konstruktív 

vitákká. Több kutatás (pl. Crawford, 1991, Cooper, 1990) eredményei kimutatták, hogy a 

keresztfunkcionális teamekhez kötődő termékfejlesztések sikerei messze felülmúlják a piaci vagy 

technológiai hajtású fejlesztések eredményeképpen megalkotott termékekét, például az alábbi 

14. ábra: A kettős hajtású termékinnováció 
Forrás: Pataki (2014) 
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szempontok mentén: árbevétel- és nyereségtermelő képesség, piaci részesedés, határidő tartása, 

műszaki sikeresség, projekt átfutási ideje stb.   

A kettős hajtású termékfejlesztési folyamat megvalósításával kapcsolatos teendők az alábbiak: 

  fontos, kielégítetlen vevői igény azonosítása még a K+F tevékenység megkezdése előtt; 

 az azonosított igény alapos tanulmányozása (kinek az igényéről is van szó, tudatában 

vannak-e ezen igényüknek, mit csinálnak ezen igénnyel kapcsolatban a versenytársak, 

stb.), 

 a K+F folyamat megkezdése előtt egy olyan technológia azonosítása, amely 

feltételezhetően alkalmas a szóban forgó vevői igény kielégítésére; 

 ha hiányzik a vállalatnál az azonosított technológia, akkor annak beszerzése; 

 rugalmasság a tekintetben, hogy a jövőbeli esetleges változásokat monitorozni kell, 

kerülőutak feltérképezése is szükséges, amerre haladni lehet, ha a fejlesztés útján elállná 

valami; 

 egy olyan team felállítása, melyben minden olyan szakterületről megtalálhatóak 

munkatársak, amely fontos szerepet játszik a termékfejlesztésben (pl. marketingesek, 

fejlesztő mérnökök stb.); 

  a szóban forgó teammel a fejlesztés pontos céljainak megismertetése (pl. nyereség 

növelése a cél, vagy talán az imidzs javítása stb.); 

 egy részletes, folyamatosan frissített (naprakész) költségvetés felállítása, mely rendelkezik 

arról, mire költhet a vállalat az adott projekt kapcsán; 

  a termékfejlesztési prioritást élvező döntések vezérigazgatói szintű meghozatala, amihez 

aztán a különböző részlegen tartják magukat; 

 meggyőződés arról, hogy valóban létezik-e a kettős hajtás, és a menedzsment támogatása a 

team munka valódi beindulásához; 

 alkalmas teamvezetők kiválasztása, akik képesek általános menedzseri teendők ellátásra, 

motiváltak a projekt akár hosszú távon bekövetkező sikerében. (Crawford, 1991) 

 

A marketing és kutatás-fejlesztés integrálása a termékfejlesztési folyamat kezdeti (korai) 

szakaszában (egy ötlet legelső felmerülésétől annak fejlesztésre kész állapotáig) a legjelentősebb. 

(Griffin-Hauser, 1996, Gupta-Souder, 1998, Song et al, 1998, Gomes et al, 2003) Ennek az 

integrációnak nagy szerepe mutatkozik ugyanis az új termék sikerében. A termékfejlesztés kezdeti 

szakasza az úgynevezett „fuzzy front end” (FFE, „homályos harcvonal”). Ebben az időszakban a 

nagyfokú bizonytalanság miatt rutin megoldások még kevésbé alkalmazhatóak. (Petruska, 2007) 

Az FFE tevékenységeket körültekintően kell tehát megalapozni, hiszen az egész folyamatra (így a 

sikerességre) is nagy hatással vannak. A nem megfelelően működő FFE folyamatok is jelentős 

szerepet játszhatnak a sikertelenségben. (Kim-Wilemon, 2002) Elmondható tovább, hogy erősen 
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korrelál, hogy a K+F és marketing közti kapcsolat milyen erős a kezdeti szakaszban azzal, hogy 

mennyire együttműködőek a résztvevők viselkedése és attitűdje az egész folyamat során. Minél 

szorosabb ez a kapcsolat, annál intenzívebb kommunikáció alakulhat ki a szereplők között. 

(Gomes et al, 2003). 

A marketing és K+F összekapcsolódása azért is kiemelkedő fontosságú, mert a jelenlegi globalizált 

világunkban, a felgyorsult technológiai fejlődés közepette a szervezetek nem kerülhetik meg a 

változások dinamikáját és az azokhoz kapcsolódó válaszreakciók kidolgozását, amennyiben 

versenyben kívánnak maradni. Versenyelőnyt csak abból tud kovácsolni egy vállalat, ha képes a 

szükséges információkat összegyűjteni, feldolgozni, és a felmerült igényekre gyors válaszként a 

megfelelő termékkel tud a piacra lépni. A vállalaton kívüli információ felismerésének, 

feldolgozásának és alkalmazásának tehát kulcsszerepe van. Ezt nevezi Cohen és Levinthal 

abszorpciós kapacitásnak, amiről azt állítják továbbá, hogy az innovációs kapacitásra is jelentős 

hatással van. (idézi Tang, 1998) Egy vállalat akkor tud profitálni az abszorpciós kapacitásából, 

amennyiben: 

 a döntéshozatalban részt kap az innovációt érintő összes releváns szereplő; 

 a tudásáramlás az egyes szereplők között biztosítva vannak különböző tranzakciókon és 

együttműködéseken keresztül.  

A tudásáramlás biztosítása innovációk esetén elsősorban a műszaki (K+F) és piaci (marketing) 

szaktudás összekapcsolásával tud megvalósulni. Ez az integrálás mindkét nézőpontot más 

megvilágításba helyezi: 

 a műszaki ismereteknek a marketing kritériumokhoz való közelítésének az ad 

létjogosultságot, hogy az innováció csak akkor tud megvalósulni, ha a piaci eredmények is 

visszaigazolják a kreatív ötletet, illetve ha az új terméket (szolgáltatást) sikeresen el lehet 

adni; 

 a piaci ismeretek műszaki kritériumokhoz való közelítése megkívánja a marketing 

újraértelmezését olyan értelemben, hogy az innovációs ciklus (termékfejlesztési folyamat) 

végébe történő bekapcsolódás helyett kiterjeszti azt az egész folyamatra. A marketing 

„utóhálózati” (reklámozás és sales-támogatás) szerepe lecserélődik egy integrált marketing-

folyamatra. (Petruska, 2004) 

Ez a közelítés nem (feltétlen) könnyen kivitelezhető, mivel a K+F-es és marketing szakemberek 

más szűrőn keresztül látják a megoldandó feladatot, és így másként észlelik a felmerülő 

problémákat is.  

Látható azonban egy elmozdulás a (sok esetben működészavart is generáló) vállalaton belüli 

egységek közti rivalizálás felől egy együttműködő viselkedésmód felé. (Gupta-Wilemon, 1996) A 

tanulmányok ugyanakkor azonban azt mutatják, hogy a K+F és marketing integrálása a legtöbb 

esetben az elvártnál alacsonyabb szinten teljesül.  
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2.1.5 INNOVÁCIÓMENEDZSMENT ÉS –MARKETING, AZ INNOVÁCIÓS KOCKÁZAT CSÖKKENTÉSE 

A vállalkozások tevékenységeinek összehangolását és koordinálását végző menedzsment alapvető 

feladata, hogy keresse azokat a lehetőségeket, melyek hozzájárulnak a cég sikereinek, 

hatékonyságának növekedéséhez, valamint feltárja a versenyképesség megteremtéséhez szükséges 

hathatós, produktív megoldásokat.  

Az elmúlt években azok a cégek, melyek saját piacukon sikeresen tudták termékeiket, 

szolgáltatásaikat értékesíteni (így lépést tartva konkurenciájukkal a versenyképesség terén), átfogó 

reformokat, strukturális átalakításokat végeztek annak érdekében, hogy a cég költségeit 

csökkentsék, hatékonyságát pedig növeljék. Az átszervezések hátterében álló költségtakarékossági 

törekvések szükségszerű lépések voltak az egyre kiélezettebb versenyhelyzetnek, a kisebb bérrel 

dolgozó területek vállalkozásainak nyomása, valamint a stagnáló keresletnek köszönhetően. A 

változtatások pozitív következményei azonban csak rövidtávú sikereket hoztak, melynek hatására 

számos cég vezetője arra az elhatározásra, felismerésre jutott, hogy a vállalkozásokat érintő kettős 

követelménynek egy időben kell megfelelni. Párhuzamosan kell a költséghatékonyságot javítani, 

valamint a cég növekedése érdekében intenzívebbé tenni, fejleszteni az innovatív termékek, 

szolgáltatások megalkotására szolgáló tevékenységeket. Ez a komplex kihívás új attitűdöt kíván 

meg a cégvezetőktől, mely során a vállalkozásoknak másképp kell viszonyulniuk a fejlődéshez, 

előrehaladáshoz, melynek kulcsa az innovációk eredményes, sikeres menedzselése, és marketingje 

lehet. 

Az innovációmenedzsment sokrétű tevékenység-együttest foglal magába, melynek részét képezi a 

vállalat termékeinek, szolgáltatásainak és a gyártási eljárásnak a komplex módon történő 

megújítása elméleti és gyakorlati síkon egyaránt. A vállalkozások innovációs, megújulási képesség 

sikerében, egyéb tényezők mellett (pl. innováció-orientált gazdaságpolitika) az 

innovációmarketing is szerepet játszhat. (Piskóti, 2007, 16.o.) 

 „Az innovációmarketing klasszikus értelmezése nem más, mint marketing az innovációs 

folyamatban.” (Piskóti, 2007, 17.o.) E fogalom azonban három területen is kiszélesíthető, 

bővíthető:  

1) A marketing túlmutat a termék sikeres piacravitelén, az innovációs folyamat minden egyes 

lépcsőfokán megjelenik, így az ötleteléstől kezdve egészen az adott termék piaci 

bevezetéséig. 

2) Az innovációmarketing az üzleti szféra mellett közösségi marketing szinten is jelen van, 

melyben eszközeivel az egyes ágazatok verseny- és innovációképességét fejleszti, valamint 

az egyes szervezetek, cégek lehetőségeinek fejlesztéséhez is hozzájárul. 

3) A marketing mint a társadalomtudományok kombinációjából születendő tudomány és 

szakma folyamatos megújulást végez, hiszen mindig az aktuális piaci helyzethez kell 

alkalmazkodnia, sikeres marketinginnovációkkal, újszerű megoldásokkal élnie. 
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Az innováció alatt pedig egyfajta folyamatot értünk, melynek során az eddig kielégítetlen 

szükséglet, kereslet új módon valósul meg. A szükségletek és a piacok feltételeként jelentkezik, és 

ezáltal szoros kapcsolatot alkot a marketinggel. A technikai, és technológiai kihívásokkal teli 

innováció lényege a kreativitás, melynek legfőbb bírálója és szűrője a piaci verseny, melyben a 

kutatások és fejlesztések által létrejött új termékek mérettetnek meg. Termékinnovációk során arra 

törekszenek a vállalkozások, hogy a kínálandó termékek műszaki hasznossága magasabb fokú 

legyen azáltal, hogy az adott terméket továbbfejlesztik, új tulajdonságokkal látják el. Az „újtermék-

marketing” felelős az új, a versenyben előnyt élvező termékötlet kialakításával, a termék 

tervezésével, tesztelésével, és piaci bevezetésével, valamint az új termék piaci életének nyomon 

követésével kapcsolatos eljárások, szisztémák megalkotásáért és megvalósításáért. (Vágási-Piskóti-

Buzás, 2006, 51.o.) 

Ahhoz, hogy az innováció, a folyamatos megújulásra való törekvés minél sikeresebb legyen, a 

vevői, felhasználói előnyre kell fókuszálni, arra, hogy a vevő, felhasználó minél több haszonra 

tehessen szert, valamint szükség van az adott termék, szolgáltatás minél hatékonyabb 

piacravitelére. A vállalkozásoknak szem előtt kell tartaniuk a termékkel, gyártással és 

szolgáltatással kapcsolatos innovációs tevékenységek időbeni összehangolását. Mindezek tükrében 

azok a vállalatok, amelyek sikereket értek el az innovációs folyamatokban, úgy tartják, az 

innováció elsősorban marketingfeladat, mely magába foglalja a felmerülő műszaki, technológiai 

kérdések megválaszolását is. Nem az út végén a cél, hanem az utazáshoz használt eszköz, egy 

versenyképesebb gazdaság megteremtéséhez. (Vágási-Piskóti-Buzás, 2006) 

Ha a vállalkozások gyakorlatában, marketing  szempontból vizsgáljuk az innovációt, arra jutunk, 

hogy az innováció jellemzően apró lépésekben valósul meg, és a nagy lehetőségek mellett, 

kockázatot rejt magában. Olyan beruházás, mely technológia által megtámogatott, a piaci igények 

által indukált, rendszerint csak szubjektíven újszerű terméket jelent elsősorban, melynek 

innovációs mértéke kevésbé magas. A vállalkozások életében az innováció csak másodsorban 

jelenik meg mint folyamat, illetve szolgáltatás. Nehezen strukturálható, komplexitása műszaki, 

gazdasági és társadalmi területeket egyaránt érintő jellegében nyilvánul meg. 

Az innováció korlátlan forrása a kutatás és fejlesztés, mely számos gazdasági, pénzügyi 

problematikát hordoz magában. Magas az erőforrás- és költségigénye, ugyanakkor nem tudni 

bizonyosan, hogy megfelelő pénzügyi megtérüléssel bír-e majd. Ezen problémák egyik megoldási 

kulcsát, vagyis az innovációs kockázat csökkentését az olyan K+F konzorciumok jelenthetik, 

melyekben a meghatározott cél érdekében üzleti és nonprofit, valamint kormányzati programok 

által támogatott szervezetek működnek együtt. Közös kutatást végeznek, és a közös munka során a 

siker elérése érdekében egyesítik az erőforrásokat, a szaktudást, az eszközállományokat, 

létesítményeket. A kooperáció során szükségszerűen megosztoznak a költségeken és a kockázaton, 

és nyilvánvalóan a nyereségen is. Ezen vállalati együttműködés rendszerint közepes időigényű, 
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vagyis a közös munka időtartama hosszabb, mint például egy rövid távú alvállalkozás esetén, 

ugyanakkor rövidebb, mint egy vegyesvállalat vagy hálózat esetén. A mellette szóló előnyök és 

indokok között szerepel tehát a szakértelem, a standardok és a finanszírozás megosztása, hátrányai 

között felfedezhető azonban egyebek közt a tudás kiszivárgása. 

Az innovációk létrejöttét az egyes országokban a nemzetgazdasági intézmény feltételrendszere 

támogatja. Számos országban innovációs törvény nyújt ez ügyben segítséget, valamint a már 

említett K+F konzorcium is az innovációk sikeres és hatékony megvalósulását segíti elő. 

A vállalatok innovációmarketinges szakemberei olyan feladatokkal foglalkoznak, mint az 

innovációk létrehozása, azok sikeres piaci bevezetése, továbbá az innovációk piaci életciklusához 

fűződő marketingkérdések. A szükséges eszközrendszer biztosítása mellett az innovációs 

folyamatot tervezik, elemzik, megvalósítják és végül a kivitelezést ellenőrzik. 

Az innovációmarketing tehát több tudományterületet érintő komplex tevékenység együttes, mely 

a vállalkozás minden területét, szegmensét átöleli. Sajátos kommunikációs, információs 

követelménnyel bír, és igényli a változó helyzethez való alkalmazkodást, az asszertív magatartást. 

Az innovációmarketing a vállalat egészére kiterjedő szemléletmód, mely végigfut az egész 

innovációs folyamaton is, mely kapcsolatot képez, összefűzi egymással a vevőket, felhasználókat, a 

célcsoportokat és a piacot. 

„Az innovációmarketing klasszikus elemei: 

 A potenciális kereslet aktuális és jövőbeni problémáinak elemzése; 

 A technológiák piac-, marketing-orientált elemzése, értékelése; 

 A piaci környezet innováció-barát jellegének vizsgálata; 

 Innovációmarketing stratégia és eszközrendszer adaptált alkalmazása; 

 A versenytársak összehasonlító elemzése az innovációs térben; 

 A vevők, felhasználók integrálása az innovációs folyamat különböző szakaszaiban; 

 A vevői igények, elvárások megismerése, feltárása.” (Piskóti, 2007, 22.o.) 

 

2.2 NYÍLT INNOVÁCIÓS PARADIGMA(VÁLTÁS)  

Jelen alfejezet a nyílt innovációs paradigmáról szól, ami alatt gyakorlatilag a hagyományosan 

vertikálisan integrált K+F modell antitézisét értjük. A nyílt innovációs paradigma szerint a 

vállalatoknak belső ötleteiken túl külső ötleteket is fel kell(ene) használniuk technológiáik 

fejlesztéséhez. A nyílt innováció esetén a tudás szándékos ki- és beáramoltatásának felhasználása 

felgyorsítja a belső innovációt. A később bemutatásra kerülő felhasználó-központú 

terméktervezésre emiatt a nyílt innováció egyfajta munkafolyamataként is tekinthetünk. 

Szemben a hagyományos lineáris innovációs modellekkel, amelyek az innovációs folyamatot egy 

zárt rendszerként értékelik, a nyílt innováció a kutatás-fejlesztést nyíltként kezeli, 

kihangsúlyozva, hogy az innovációs folyamatok generálásához és az értékteremtéshez szükséges jó 
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ötletek épp annyira származhatnak vállalaton belülről, mint kívülről. Az innováció nyíltsága alatt 

tehát azt értjük, hogy a vállalat a „környezetével” sűrű és intenzív interakciókon keresztül valósít 

meg fejlesztéseket. (Vanhaverbeke, 2012) 

A nyílt innováció kezdetben elsősorban csak a termékinnovációra irányult. Erre utal a fogalom 

megalkotójának, Chesbrough-nak (2003) a definíciója, mely olyan menedzsment megoldásként 

tekint a nyílt innovációra, „amelyben a vállalat tudatosan törekszik a külső ötletek és a belső 

elképzelések együttes megvalósítására úgy, hogy mindig a legelőnyösebb megoldás kialakítását 

célozza meg.” (Füzi, 2013) 

Bár a zárt innovációs rendszerek is elismerik a külső innovációs források szerepét, azonban azokat 

a vállalati termékfejlesztésben csupán másodlagosnak, kiegészítőnek tartják. A nyílt innovációban 

a külső és belső tudást egyenrangúként kezelik. Ennek értelmében egy vállalatnak ugyanannyira 

komolyan kell vennie egy kívülről (akár egy felhasználótól) érkező ötletet, mintha az idea a 

kutatás-fejlesztés részlegről jönne.  

A nyílt innovációt sokszor a nyílt forrás(kód)ú szoftverfejlesztéshez hasonlítják. Mindkettőben 

közös, hogy nagy mennyiségű külső információforrást használnak az értékteremtéshez. Több 

előnnyel járhat az, ha egy vállalat képes a fogyasztóit az ebbe az értékteremtésbe bevonni: egyebek 

közt versenyelőnyhöz juthat konkurenseivel szemben. Kutatásaiban Zaltman (2003) arról ír, hogy 

a fogyasztók értékteremtési folyamatba történő integrálása azért is fontos, mert ennek hiányában a 

termékek/szolgáltatások minimum 80%-a bukásra van ítélve a piaci bevezetésüket követően. A 

közös értékteremtéssel azonban jobban lekövethetőek a fogyasztói igények. 

A zárt és nyílt innováció közti különbséget a modellek alapgondolata közti differenciák és a 

következő két ábra jól szemlélteti.  

A zárt innováció alapgondolatai: 

 a szakmai legjobbjait foglalkoztatja a vállalat; 

 a magas nyereség érdekében az ötlet kigondolása és kivitelezése mindenképp vállalaton 

belül kell, hogy megvalósuljon; 

 az egyedül történő (partnerek nélküli) kutatás és fejlesztés tevékenysége hozzásegíti a 

vállalatot ahhoz, hogy elsőként vezethesse be a piacra a terméket (szolgáltatást); 

 az újításokat a piacra elsőként bevezető vállalat tud csak győzni; 

 a legtöbb és legjobb ötletet birtokló vállalat nyer; 

 egy vállalatnak ellenőrzés alatt kell tartania a szellemi tulajdonát, hogy a versenytársak ne 

profitálhassanak belőle.  
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A nyílt innováció alapgondolatai: 

 a szakma legjobbjai nem mind a vállalatnál dolgoznak, ezért vállalaton belüli és kívüli 

szakértőkkel is együtt kell dolgozni; 

 a külső kutatás-fejlesztés jelentős értéket tud létrehozni: ezekből az előnyökből kell részt 

szereznie a belső K+F-nek; 

 nem feltétetlen kell a kutatást kezdeményezőjének lenni ahhoz, hogy profitálni lehessen 

belőle; 

 egy jó üzleti modell kidolgozása hasznosabb, mint elsőként a piacra lépni; 

 a belső és külső ötleteket egyaránt a legjobban hasznosító vállalat fog győzni; 

 az is profitábilis lehet egy vállalat számára, ha saját szellemi tulajdonát mások is használják, 

és az is, ha mások szellemi tulajdonához hozzájut (amennyiben az előremozdítja 

üzletmenetét). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra: Zárt innovációs modell 
Forrás: Chesbrough (2003) 

16. ábra: Nyílt innovációs modell 
Forrás: Füzi (2013) 
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Az előző két ábrán látható tölcsér az innovációs csatornát reprezentálja. Zárt innováció esetén egy 

vállalat dolgozói számos ötlettel állnak elő, amelyek nagy része bekerül az innovációs csatornába. 

Ezeknek azonban csupán töredéke realizálódik végül termékben (szolgáltatásban), mivel 

nagyrészük a fejlesztési folyamat során elhal. Nyílt innováció esetén a vállalati innovációs csatorna 

határai „lyukasak”, azaz átjárhatóak: kívülről is bejuthatnak ötletek, és a vállalat elhalt ötletei 

kikerülve a szervezet falai közül más piaci szereplők által is megvalósításra kerülhetnek.  

 

Egy vállalat számára több nyílt innovációs stratégia is rendelkezésre áll, ahogy az a fenti ábrán is 

látható: 

a) Vállalaton kívüli technológiák bevonása: a felhasználók intenzív, interaktív bevonása a 

termékfejlesztési folyamatba; 

b) Licencbeadás: a szellemi tulajdonjog és/vagy szabadalom, márkanév megvásárlása bizonyos 

ideig történő használatra a licenc tulajdonosától; 

c) Spin-off vállalkozások létrehozása: a vállalaton belül nem hasznosított ötletek szervezeten 

kívüli felhasználása más vállalat által. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A költségek összehasonlítása során (lásd következő ábra) azt találjuk, hogy a zárt innovációt 

alkalmazó vállalatok fejlesztési költségei jóval meghaladják a várható bevételeket. A fejlesztési 

költségek növekedésének ellensúlyozására kreatív módon kell a kutatás-fejlesztés folyamatát 

átértelmezni, aminek egyik módja a K+F folyamathoz mint nyílt innovációs rendszerhez történő 

hozzáállás.  

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódási pont a kutatással 

Vállalaton kívüli technológiák bevonása jelent meg (viszonylag azért kezdetleges szinten) az 

általam vizsgált termékfejlesztési folyamat során is. A felhasználók intenzív bevonása a 

termékfejlesztési folyamatba megvalósult többek között a fókuszcsoportos beszélgetések 

alkalmával, továbbá az interaktív termékbemutatók alkalmával, mikor használat közben 

tekinthették meg (és próbálhatták ki) a userek az eszközöket. 
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A nyílt innováció felfogásához kapcsolható von Hippel (2005) kutatása, melyben arról ír a szerző, 

hogy – egyes iparágakban – a termékfejlesztések kezdeményezői jellemzően maguk a felhasználók. 

Mellettük a gyártók és beszállítók lehetnek még az innováció forrásai. A felhasználó-vezérelt (vagy 

felhasználó-központú5) innovációs folyamat, a közös értékalkotás, a userek tapasztalatainak 

megszerzése egyrészt segíti a piaci igények könnyebb felmérését (és azon keresztül 

versenyképesebb termék előállítását a vállalat számára).  A nyílt innovációs környezetben a 

felhasználók mély, valóban interaktív bevonására nem minden vevőközpontú kutatási módszer 

alkalmas. A Living Lab kollaboráció az egyik legjellemzőbb megjelenési formája a nyílt 

innovációnak. Ez az összetett fogalom egyszerre jelöl környezetet/rendszert, platformot, 

metodológiát és szervezetet is. (Bergvall-Kåreborn-Svensson-Ihlström-Eriksson-Ståhlbröst, 2009) 

Eriksson és szerzőtársai (2005) a Living Labet felhasználó-központú módszertanként értelmezik, 

amelyben nagy szerepet játszik a természetes (munka- vagy élet)közegben történő kísérletezés, 

alkotás, prototípusfejlesztés, valamint a userek aktív részvétele a termékfejlesztés korai 

szakaszában.  

  

                                                           
5 A szakirodalom hol felhasználó-vezérelt (user-driven), hol felhasználó-központú (user-centered) fogalomként 

hivatkozik a Living Labre. Az Európai Bizottság (2009) által megalkotott definícióban az előbbi szerepel. Hronszky 

(2011) szerint a „user-centric” megfogalmazás passzívabb résztvevőként tekint a felhasználóra, míg a „user-driven” 

elnevezés ko-kreatív aspektust fejez ki. 

17. ábra: Nyílt és zárt innovációs stratégia költségvonzatai 
Forrás: Füzi (2013) 
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2.3 VEVŐELÉGEDETTSÉG MARKETING ÉS MINŐSÉGMENEDZSMENT MEGKÖZELÍTÉSBEN 

Disszertációmban a minőség fogalmát két oldalról járom körül. Egyrészt az észlelt, racionálisan 

megítélhető tulajdonságokon keresztül kívánom megfogni azt (minőségmenedzsment 

megközelítés, EFQM modell). Az ergonómiai irányú fejlesztések területén előtérbe helyezik a 

vevők, felhasználók véleményének összegyűjtését (és a műszerek fejlesztésébe történő beépítését). 

Az önértékelésen alapuló rendszerek (elsősorban EFQM modell) erősen összecsengenek az 

ergonómia később hivatkozott fogalmával, ezért is kerül itt bemutatásra az említett modell. 

Másrészt a minőség szubjektíven észlelt, pszichológiai szempontokat is tartalmazó értelmezésére 

térek ki (marketingmenedzsment megközelítés, vevőérték modell). 

2.3.1 MINŐSÉGFOGALOM MINŐSÉGMENEDZSMENT MEGKÖZELÍTÉSBEN 

A mai világban elengedhetetlen fontossággal bír egy vállalatnál, hogy versenyben tudjon maradni 

konkurenseivel szemben, fel tudja venni a harcot a technológia gyors fejlődésével. A globalizáció 

és a folyamatos innováció hatalmas teherként borul a szervezetek vállára. Azonban Európa 

legsikeresebb szervezetei a gyors technológiai előrehaladást a maguk javára fordítják, az üzleti 

kiválóság elérésére, versenyképességük és eredményeik növelésére – egyebek közt – a Teljes Körű 

Minőségmenedzsmentet (Total Quality Management, TQM) mint szervezetfejlesztési eszközt 

alkalmazzák. A TQM vezetési filozófia és vállalati gyakorlat hozzásegíti a vállalatot saját humán és 

anyagi erőforrásainak leghatékonyabb felhasználásához. Legfontosabb ismérvei közt szerepel a 

folyamatos fejlesztés és teljes elkötelezettség mellett a vevőközpontúság. Bár a versenyképesség 

növeléséhez is nagymértékben hozzájárulhat a TQM, bizonyos szerzők (például a stratégiai 

menedzsment területén jeleskedő Porter is) támadják a teljes körű minőségmenedzsmentet a 

gyenge pontjai miatt, melyek elsősorban a minőségképesség mérésére vezethetők vissza. A 

minőség irányítása ugyanis sokszor társadalomtudományi elméleteken, vezetői megérzéseken 

alapul, nem pedig (könnyen) számszerűsíthető indikátorokon. 

A TQM tehát nem végállomás, hiszen a fejlődés töretlenül halad előre, újabb és újabb kihívásokkal 

kell szembenézniük a vállalatoknak. Az eredményes piaci helytállás érdekében a cégeknek 

szükségszerűen még fokozottabb figyelmet kell fordítaniuk vevőikre és állandó jelleggel az időről 

időre felmerülő igényeiket kutatni, dolgozóiknak motiváltságát különféle úton-módon fenntartani 

(vagy növelni), és a meglévő (alkalmazott) módszereiket is folyamatosan továbbfejleszteni. 

Manapság „a fogyasztói igények által meghatározott piacokon résztvevő cégeknek nem elegendő 

csupán a megfelelő mennyiségű termék és szolgáltatás előállítása, hanem a rohamosan változó 

környezetben a termékek megfelelő differenciálásával fenn kell tartani a versenyben maradást és 

erősíteni a piacon elfoglalt helyüket.” Az egyik legelemibb megkülönböztető tényező a kimagasló 

minőség, mely jelent többek közt jól kialakított termékspecifikációt, designt stb. (Molnár, 2013, 

19.o.) Ahhoz, hogy az előállított termékek az elvárt színvonalat elérjék, meghatározók lehetnek az 

„inputtényezők”: a beszállítók nyersanyai éppúgy, mint vevőktől származó információk. 
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Magyarországon az elmúlt két-három évtizedben a vállalatok életében olyatén átalakulás 

figyelhető meg, melynek egyik legfőbb jellemzője a vevői igények teljes körű kielégítésére 

vonatkozó igény. „Ennek természetes következménye, hogy a nyolcvanas évek végétől, a 

kilencvenes évek elejétől a vállalkozások életében előtérbe kerültek a minőségügyi rendszer 

kialakításával és hatékony működésével kapcsolatos kérdések. Ez ma a vállalati stratégia 

nélkülözhetetlen elemévé vált.” (Topár, 2001) A már többször említett minőségre számos definíció 

született már. A meghatározások változásában megfigyelhető a súlypontok koncepcionális 

elmozdulása. Napjainkban a stratégiát és vevőközpontúságot előtérbe helyező definíciók a 

legelterjedtebbek, mint például: „A minőség meghatározásának egyetlen feltétele az, hogy képesek 

vagyunk-e a vevők igényeit, elvárásait vagy szükségleteit kielégíteni. Vagyis a minőség az, amit a 

vevő elvár, azaz amivel a vevő elégedettsége, elismerése kiváltható.” (Szintay, 2005) Ha 

rendszerszemléletűen tekintünk egy szervezetre (amint a továbbiakban bemutatott EFQM Modell 

is teszi), akkor ide kapcsolható az alábbi definíció is: „A minőség a termék, rendszer vagy folyamat 

belső eredetű jellemzői összességének az a képessége, hogy teljesíti a vevők és más érdekelt felek 

követelményeit”. (Balogh, 2000) Mindezekkel összecseng az EFQM (European Foundation for 

Quality Management – Európai Minőségmenedzsment Alapítvány, 2012) definíciója, mely szerint 

a termék és szolgáltatás minőségének legfőbb bírája a vevő. 

Modell 

Több modell öleli fel a minőség fogalmát minőségmenedzsment szemszögből. Ezek közül én a fent 

említett definíciós összecsengések miatt az EFQM Kiválóság Modellt tárgyalom disszertációmban. 

Emellett szól tovább, hogy egyre inkább előtérbe kerül az a képesség, hogy egy vállalat (akár 

termékein keresztül) állandóan meg tudjon újulni – és ezáltal mind magasabb és magasabb 

minőségi szintet tudjon elérni. Ehhez nyújt segítséget az EFQM modellje, az EFQM Kiválóság 

Modell. Az ezen a modellen alapuló EFQM Excellence Award-ot (EFQM Kiválóság Díj) 1992-től 

adják át, és az elterjedtségét és köztudatban való meghonosodását mutatja, hogy 2000-ben Európa 

25 vezető vállalatának mintegy 60%-a az EFQM  tagjai között volt található. (Szövetség a 

Kiválóságért honlapja)6 

Ezen modell 9 kritériumának 32 

alkritériumpontja szerinti 

önértékelést végrehajtva a cég 

képes lesz gyenge és erős 

pontjainak feltárására, több 

területet érintve a 

legmegfelelőbb fejlődési útjának 

azonosítására, vevői és dolgozói 

                                                           
6 Jelenleg több mint 800 partnerszervezete, tagja van az EFQM-nek. 

18. ábra: AZ EFQM Kiválóság modell kritériumai 
Forrás: EFQM (2012) 
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elégedettségének felfedésére, stb. Összegezve tehát képes lesz a folyamatos megújuláshoz 

szükséges tényezők azonosítására.  

A díj– hűen az általa hirdetett eszméknek – maga is változik, időről időre megújul. Az első 

években például még csak vállalkozások pályázhattak, 1996-tól azonban már közszolgálati 

szervezetek, 1997-től pedig már üzleti egységek valamint 250 főnél kevesebbet alkalmazó kis- és 

középvállalkozások is. További változás figyelhető meg a pontrendszerben. A maximálisan 

elérhető 1000 pont különböző százalékok mentén oszlik el a 9 kritérium között. Az idők során 

azonban egy kritériumpont állandó súlyú maradt: a vevői elégedettség mindig is a 

leghangsúlyosabb volt. (Szövetség a Kiválóságért honlapja) A százalékos elosztásban jelenleg is – 

holtversenyben – a legnagyobb súlyt (15%) képviseli a modellben.7 

További változás volt még, hogy például a korábban „Folyamatok irányítása” néven futó 

kritériumot átnevezték „Folyamatok, termékek, szolgáltatásokra” (Processes, Products and 

Services), hogy ezzel is hangsúlyosabbá tegyék a termékek, szolgáltatások folyamatos fejlesztését, 

innovációját. Az ennek megfelelő 10%-os súlyon belül megjelenhet az ergonómia, ami szintén 

kapcsolódási pontot jelent disszertációm ezen fókuszával.  

Az egységes európai pontozási rendszer lehetőséget teremt arra, hogy egy német, magyar vagy 

holland orvosi műszergyártó vállalat ugyanúgy tudja használni a modellt. (Nabitz et al., 2000) 
 

Az EFQM modellben a már említett vevőközpontúság leginkább a következőkben jelenik meg:  

 a szervezet azonosítja, megérti, és előre látja a jelenlegi és jövőbeli érdekelt felek (beleértve 

a vevők, munkatársak, partnerek, stb.) igényeit és elvárásait; 

 a szervezet elemzi a külső imázs- és márkaismertséget; 

 a szervezet piackutatást, vevői felmérést végez, és egyéb visszajelzéseket használ a vevők 

termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi igényeinek és elvárásainak 

meghatározására, valamint a termékekről és szolgáltatásokról alkotott véleményének 

megismerésére; 

 a szervezet használja a rendszeres felméréseket, a strukturált adatgyűjtések egyéb formáit, 

valamint a vevőkkel való napi kapcsolat során szerzett információkat annak érdekében, 

hogy meghatározza és növelje a vevői megelégedettségi szinteket. (Mikó-Szegedi, 2005) 

 

Az önértékelésen alapuló díjmodell ismerete, a kritériumpontok áttanulmányozása, az egyes 

pontokon belüli információk folyamatos gyűjtése hozzájárulhatnak egy szervezet szisztematikus 

fejlesztési folyamatához. Az önértékelés egy (például a STEEP analízis jogi alfejezetében említett) 

szabvánnyal együtt alkalmazva a stratégiai menedzsment részét is képezheti. Hozzájárulhat 

továbbá az orvostudomány és a technika rohamos fejlődésével való lépéstartáshoz is. Az 

                                                           
7 Megjegyzendő, hogy a „Vevői eredménnyel” holtversenyben álló „Üzleti eredmények” kritérium nem független a 

„Vevői eredménytől”, hanem annak részben már a következménye. 
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önértékelés segítségével felmérhetőek a szervezet erősségei, valamint a fejlesztendő területek is. 

Szisztematikus alkalmazásával a szervezet teljesítménye folyamatosan javítható, a betegek, 

felhasználók, partnerek elégedettsége növelhető. A vevőkkel kapcsolatban elért eredmények 

folyamatos mérése, a panaszokra való reagálás folyamatos csökkentése stb. hozzájárul tehát ahhoz, 

hogy a vevőkörre megfelelő hangsúly tevődjön. A méréshez azonosítani kell a külső és belső 

vevőket, s meg kell ismerni igényeiket, véleményeiket a szervezetről, annak szolgáltatásairól és 

végzett munkájáról. Hozzájárulhat ezenfelül a további fejlődés érdekeit szolgáló stratégiai terv 

kidolgozásához, és a továbbfejlődés irányának meghatározásához is. Mindezeken keresztül pedig 

visszahathat a szervezet versenyképességére is. 

 

2.3.2 MINŐSÉGFOGALOM MARKETINGMENEDZSMENT MEGKÖZELÍTÉSBEN 

A minőség definiálása a marketing megközelítésben különbözik a minőségmenedzsmentétől. Bár 

mindkét tudományterület elismeri a vevők szerepét a minőség megítélésében, a 

minőségmenedzsment megközelítésben elsősorban mutatószámok (indikátorok) mentén értékel a 

vevő: attól függ az elégedettsége, mennyi szempont mentén, milyen mértékben lettek kielégítve az 

igényei. Ebben az értelmezésben a termék elsősorban funkcionális tulajdonságai mentén 

versenyzik konkurenseivel. Kissé leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a minőségmenedzsment 

minőségfelfogása addig terjed, hogy működő modelleket határoz meg, amelyek betartásával, 

követésével jó minőségű, magas színvonalú termékek állathatóak elő.  

A marketing minőségdefiníciója az előbb említetteken túlmutat. Ebben az értelmezésben a 

minőség mindig szubjektíven észlelve jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy racionálisan megítélhető 

tulajdonságokon túl mutató, észlelt minőségről beszélhetünk, amiben a funkcionális jellemzőkön 

túl szerepet játszanak például pszichológiai (érzelmi) szempontok is.  Ez átvezet a vevőérték 

komplex fogalmára. 

 

A vevők egy termék (szolgáltatás) mellett/ellen való döntésükkor a kínálati előnyöket a termék 

(szolgáltatás) megszerzéséhez és használatához kapcsolódó költségekkel vetik össze.  

A potenciális előnyök egy vevő számára az alábbiak lehetnek: 

 a termék minősége (széles értelmezésben, de ez felel meg körülbelül a 

minőségmenedzsment által előtérbe helyezett funkcionális jellemzőknek); 

 a termékhez kapcsolódó szolgáltatástartalom (például pontos kiszállítás, garancia, stb.); 

 a személyzet/kiszolgálás értéke (kiszolgáló személyzet hozzáállása, hozzájutás kényelme, 

stb.); 

 az imázsérték (a termék vagy márka által nyújtott többletérték). 
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Különböző költségek merülhetnek fel a vevők részére a termék értékelése, megszerzése és 

használata során, melyeknek az alábbi elemei lehetnek: 

 ár (pénzben kifejezett ráfordítás); 

 időráfordítás; 

 használat során felmerülő költségek (pl. termékhasználattal járó tanulás, vagy 

üzemeltetési/fenntartási költségek, stb.); 

 pszichikai ráfordítás. 

Mivel a fenti elemek különböző mértékben játszanak szerepet a különböző vevőknél, illetve 

egyazon vevő különböző döntéseiben, ezért fontos megkülönböztetni a potenciális és az észlelt 

vevőértéket. 

Az észlelt vevőérték (Customer Perceived Value, CPV) a vevő által felismert és számára lényeges 

előnyökről, és az ehhez kapcsolódó – pénzbeli és nem pénzbeli – ellenszolgáltatásokról alkotott 

értékelés különbsége. A vevő a legjobb értékként észlelt kínálatot fogadja el. Emiatt a 

vállalatoknak állandóan kutatniuk és ismerniük kell a vevőik döntési szempontjait, preferenciáit. 

A saját értékajánlat kialakításakor a konkurensek teljes vevőértékét kell kiindulási alapnak venni. 

A vevőérték növelhető nagyobb funkcionális vagy emocionális előnyök nyújtásával, illetve a 

vevőköltség elemeinek csökkentésével is. (Kotler-Keller, 2006) 

 

Modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minőség fogalombeli eltérései sokszor vállalaton belüli ellentétekhez is vezethet, amely 

megjelenhet többek között abban, hogy a műszakibb részlegek (pl. K+F osztály) a termék valóságos 

minőségére helyezné inkább a hangsúlyt, míg a marketingosztály a fogyasztó által észlelt 

minőségre. Előbbiek a termék funkcionális jellemzőit helyeznék előtérbe, míg utóbbiak az eladást 

segítő termékjellemzőket.  Ezek feloldására különböző megoldási lehetőségek állnak a 

19. ábra: Észlelt vevőérték modell 
Forrás: Saját szerkesztés 
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rendelkezésre (melyek közös jellemzője, hogy a K+F és a marketing „egyesül” a vevőközpontúság 

jegyében): 

 találkozók szervezései a vevőkkel, problémáik meghallgatása; 

 más vállalati funkciók (marketing/gyártás) és más szervezetek bevonása a fejlesztési 

projektbe; 

 a versenytársak termékeinek az elemzése, legjobb megoldások keresése; 

 a felhasználói reakciók és javaslatok mérlegelése; 

 a termékek és szolgáltatások folyamatos javítása a felhasználói igényekhez való 

visszacsatolás révén. (Vágási-Piskóti-Buzás, 2006, 46-47.o.) 

 

A marketinghez kapcsolódó szakirodalmak tárgyalását jelen fejezettel zárom. A következő 

kifejtendő téma a termékfejlesztés, melyhez kapcsolódóan az ergonómia és használhatóság is 

bemutatásra kerül. 

TERMÉKFEJLESZTÉS, ERGONÓMIA, FELHASZNÁLÓI BEVONÁS 

2.4 TERMÉKFEJLESZTÉS  

A termékfejlesztés önmagában egy akkora és olyan összetett téma, hogy csupán egy-egy szeletével 

kapcsolatban is már számos disszertáció született. Az alábbiakban emiatt a teljesség igénye nélkül 

kívánom a témát érinteni. A téma a következő fejezetben kiegészül az ergonómia és a 

használhatóság fogalomkörével, lévén disszertációm empirikus kutatásának középpontjában egy 

orvostechnikai eszközcsalád ergonómiai fókuszú termékfejlesztési folyamata áll. Nem célom 

azonban széles szakirodalmi áttekintést adni, csupán egy átfogó képet szeretnék bemutatni a 

legfontosabb fogalmakat, témaköröket megemlítve.  

 

2.4.1 TERMÉKFEJLESZTÉS (ÉS PIACI BEVEZETÉS) LÉPÉSEI ÉS RELATÍV RÁFORDÍTÁSAI 

A sorozatgyártással készülő termékek fejlesztési folyamata jellemzően három lépésből áll: kísérleti 

szakasz (melyben a működési elv és a konstrukció lényege alakul ki), prototípus (mely már a 

végleges kivitel mentén készül el) és nullsorozat (melynek során a sorozatgyártáshoz szükséges 

technológia is kialakításra kerül).  

Általában elmondható, hogy az egyes szakaszok között egyfajta értékelés történik. Akkor lehet a 

következő szakaszra áttérni, ha az előző sikerességét a műszaki dokumentáció, a jegyzőkönyvek 

stb. is igazolják. Azonban nem minden esetben történik meg a három lépés végigjárása, esetenként 

eltérnek tőle a vállalatok (például ha az egyik lépés felesleges, vagy a lépések nehezen 

elkülöníthetőek).  



      

 

52 
 

Fontos azonban látni, hogy az egyes lépések különböző mértékű ráfordítást igényelnek, ahogy az 

alábbi ábrán is látható. A fentiekben említett 3 lépés mellé a szerző (Kapeller, 1984) a piaci 

bevezetésre is kitér. 

 
2. táblázat: A termékfejlesztés és a piaci bevezetés relatív ráfordításai 

Forrás: Saját szerkesztés Kapeller (1984) alapján 

Szakasz Ráfordítás (%) 

Kísérleti szakasz 5-15% 

Prototípus 15-20% 

Nullsorozat 45-60% 

Piaci bevezetés 5-10% 

 

Amint látható, a fejlesztési költségek döntő hányada a nullsorozat során jelentkezik, ezért is 

kiemelkedően fontos, hogy addig a szakaszig már csak a valóban sikeresnek ítélt 

termékfejlesztések jussanak el. Persze ez nem azt jelenti, hogy csak a fejlesztési költségekre kell 

összpontosítani. A termékfejlesztés (6 hónapos) késlekedése akár a termékfejlesztésbe invesztált 

összeg 33%-os NPV (Net Present Value, nettó jelenérték) csökkenését is előidézheti. (Twiss-

Goodridge, 1989) 

 

 

 

 

 

 

Kapeller (1984) idézett művében arról is beszámol, hogy közel 60 sikeres termékinnovációt 

megvizsgálva az derült ki, hogy az ötletek 79%-a a szervezeten kívülről jött. Von Hippel (1987) 

kutatásai 77%-os külsős ötleteredetet mutattak ki, ami egybecseng a korábbi kutatásokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

A témához kapcsolódó, a termékfejlesztéssel járó kockázatnak kifejezetten a vércsoport-

szerológiára történő kiszámítása (NPVR és NPV számítás) a mellékletben található. 

 

Kapcsolódási pont a kutatással 

Ehhez kapcsolódóan elmondható, hogy a kutatások a termékek kísérleti szakaszában, illetve a 

prototípusokhoz kapcsolódóan zajlottak. 

Kapcsolódási pont a kutatással 

Kapeller és von Hippel kutatásira rímel a disszertációmban bemutatott kutatás, amely során a 

gyártó vállalat külsős vélemények (a felhasználóik véleménye) alapján jelölték ki a fejlesztések 

irányvonalait. 
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2.4.2 TERMÉKFEJLESZTÉSI PORTFÓLIÓ 

Davis (2002) nyomán a termékfejlesztési portfólió négy részre bontható, melyek felírhatók a piaci 

és termékkockázat függvényeként. Ezt mutatja be a következő ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyes kategóriák jelentése: 

 új kategória: a vállalat számára új termék, azonban a konkurens cégek már a piacon vannak 

saját azonos termékkategóriába eső termékeikkel. Elsősorban már meglévő technológián 

alapul az új termék. 

 újdonsággal próbálkozás: új technológián alapuló új termék létrehozása, mely új piac 

létrehozását is jelenti egyben.  

 származtatott termék: ide tartozhatnak régi termékek felújításai, derivatív fejlesztések 

végeredményei. Jellemzően meglévő technológián alapulnak, meglévő piacra és ismert 

vevőkörnek készülnek.  

 új platform: a meglévő termékvonalhoz adnak valamilyen többletet az ebbe a kategóriába 

tartozó (akár kifejezetten innovatív) termékek. Ezekre is jellemző, hogy a meglévő 

technológia alapján és meglévő piacra készülnek, a vevői igények ismertek.   

Kapcsolódási pont a kutatással 

Davis (2002) termékfejlesztési portfólió felosztásában a jelen disszertációban vizsgált terméke 

részben a származtatott termék (pl. ACT-36 Robot) kategóriába sorolhatóak, hiszen elsősorban 

a régi, meglévő termékekből származó derivatív fejlesztések végeredményei. A műszercsalád 

legújabb tagja (Leöntős ACT) pedig az új platform kategóriába tehető, mivel az innovatív 

termék ugyan szintén a meglévő technológia alapján és meglévő piacra készült, azonban 

többlettel szolgál az addigi termékekhez képest. 

20. ábra: Termékfejlesztési portfólió 
Forrás: Davis (2002) 
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2.4.3 VÁLLALATI PÉLDA 

A disszertációírás kapcsán kapcsolatba kerültem a világ egyik vezető egészségügyi vállalkozásának, 

a B. Braun cégcsoportnak a magyarországi vállalatcsoportjával, azon belül is a usability részleg 

fejlesztőivel. A jelenlegi rendszermérnökkel készített interjúm során az derült ki, hogy a B.Braun 

Medical Kft.-nél a termékmegfelelőség szempontjából egy olyan összesített listával dolgoznak, 

melyet az alábbi forrásokból állítottak össze: 

 ANSI/AAMI HE75:2009-es szabvány (erről bővebben a jogi háttért taglaló fejezetben lehet 

olvasni): az alábbi pontok ergonómiai megfontolásait vették számításba: 

o színek, szimbólumok, jelölések, figyelmeztető jelzések; 

o irányító gombok, karok stb.; 

o kijelzők; 

o szoftver-felhasználó közti felhasználói felület; 

o munkaállomások; 

o alapvető emberi képességek és készségek; 

o antropometria és biomechanika;  

o környezet(védelm)i szempontok. 

 ISO9241-es szabvány (a felhasználók és (elsősorban számítógépes)) rendszerek közti 

interakciók ergonómiájával foglalkozó szabvány): az alábbi pontokat vették számításba, 

elemezték mélyrehatóbban: 

o ISO9241-2: a feladatok megtervezésének ergonómiai követelményei; 

o ISO9241-8: akadálymentesítés, színkódolás; 

o ISO9241-9: billentyűzeten kívüli egyéb beviteli eszközt érintő ergonómiai 

követelmények; 

o ISO9241-12: ergonómiai követelmények számítógépes állomással rendelkező irodai 

munkákhoz – információk megjelenítése, valamint a felhasználó és rendszer közti 

interakciókat érintő ergonómiai alapelvek; 

o ISO9241-13: ergonómiai követelmények számítógépes állomással rendelkező irodai 

munkákhoz – útmutatás/tanácsadás a felhasználók számára; 

o ISO9241-14: a menüt érintő ergonómiai alapelvek, ezen belül is az emberi 

memória kapacitásának figyelembe vétele; 

o ISO9241-16: ergonómiai követelmények számítógépes állomással rendelkező irodai 

munkákhoz – a képernyőn látható objektumok közvetlen manipulálásával 

kapcsolatos szempontok. 

 Leavitt és Shneiderman (2006) könyve a felhasználókat érintő webdesign tervezési 

irányelvekről: a könnyebb használhatóság céljából az egyes irányelveket a szerzők 
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fontossági szempontból egy ötfokú skálán (1-5-ig) értékelték; ezek közül az alábbiak 

szempontokra vonatkozó ergonómiai irányelveket vették számításba: 

o tervezési folyamat és kiértékelés; 

o a felhasználói élmény optimalizálása; 

o akadálymentesítés; 

o kezdőoldal; 

o oldalak felépítése; 

o navigáció; 

o görgetés és oldalszámozás; 

o címsorok, címek és címkék; 

o szövegmegjelenés; 

o listák; 

o képernyőn látható információk; 

o grafikák, képek és multimédia; 

o online tartalom megfogalmazása;  

o tartalom elrendezése. 

A fenti szabványok, irányelvek elemzések alapján – figyelembe véve az általuk gyártott termékek 

esetén releváns pontokat – végül egy 100 pontból álló checklistet, úgynevezett GUI-t (Graphical 

User Interface, grafikus felhasználói felület) állítottak össze. Ebben a listában három kategória 

mentén tudják értékelni a termékeiket: „mindig teljesül”, „részben teljesül”, „szinte soha nem 

teljesül”. Nyilván azért esett a fenti szempontokra a választásuk, mert az általuk gyártott, 

fókuszukba vett orvostechnikai eszközök kezelésének nagy része számítógépes felületen történik. 

Azonban hasonló checklistek létrehozása a fentiekben ismertetettek alapján is könnyen 

elképzelhető. 

A bemutatott konkrét vállalati példában felhasználásra került szabványok, irányelvek mind 

ergonómiai fókuszúak, csak úgy, mint ahogy disszertációm középpontjában is egy ergonómiai 

fókuszú termékfejlesztés áll, ezért ez a téma kerül bemutatásra a következő fejezetben. 

2.5 ERGONÓMIA, HASZNÁLHATÓSÁG  

Az ergonómia definíció széles körben értelmezett. Ahogy az a bevezetőben már előkerült az 

általam kiválasztott meghatározás szerint (Sanders-McCormick (1993)) az ergonómia feltárja és 

alkalmazza mindazokat az ismereteket az emberi viselkedésről, képességekről, korlátokról és más 

emberi jellemzőkről, amelyeket figyelembe kell venni az eszközök, a gépek, a rendszerek, a 

munkafeladat, a munkakör és a környezet tervezése során, mint a hatékony működés, valamint a 

biztonságos és kényelmes emberi használat (alkalmazás) feltételeit. 

Mivel disszertációm fókuszában álló vércsoport-szerológiai eszközcsaládnak is a termékergonómia 

témaköréből ismert biztonság, hatékonyság és kényelem ergonómiai minőségi szempontoknak kell 
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megfelelniük. Egy korábbi kutatás (Hohner-Fekete, 2005) során ACT és Biotest automaták 

összehasonlítása alapján vizsgálták ezeket az ergonómiai kritériumokat. Az alábbiakban az általuk 

talált szempont olvashatóak kiegészítve azokkal, melyek az én megfigyeléseimet tükrözik. Ez 

utóbbiakat dőlttel szedtem a megkülönböztethetőség végett.  

 

Egy vércsoport-szerológiai mérőeszközzel szemben felmerülő ergonómiai kritériumok: 

 

1. Biztonság 

 az eszköz használata nem okoz balesetet; 

o Mozgó berendezésbe nem lehet belenyúlni; 

o A lehetséges hibaforrásokra figyelmeztet a rendszer; 

o Az elektromos berendezések nem okoznak elektromos balesetet; 

 a laborokban használt veszélyes anyagokkal való munka kockázati tényezője minimális; 

 a lehetséges hiba minimális kockázattal kezelhető legyen (a hibás vérválasztás miatt a 

beteget fenyegető szövődmény kockázata elhanyagolható legyen).  

 

2. Kényelem 

 könnyen kezelhető berendezések/eszközök; 

 a berendezések/eszközök tisztítása egyszerű és rövid; 

 a gyakran elvégzendő munkafolyamatok kivitelezése egyszerű és rövid; 

 az asszisztens által elvégezhető karbantartási munkák egyszerűek és rövidek; 

 a berendezések/eszközök használati leírása könnyen érthető; 

 a munkafolyamatokat minél kisebb emberi beavatkozással lehessen végigvinni; 

 a kezelő számára megfelelő szabadságot biztosít (pl. az időgazdálkodásban: időről-időre 

elsétálhat a készüléktől, azaz „walk-away”). 

 

3. Hatékonyság 

 a vércsoport-szerológiai vizsgálatok elvégzésére az elvárható legmagasabb találati aránnyal 

bizonyítottan alkalmas; 

 a teljesítménye feleljen meg a munkafolyamatok igényeinek; 

 a vizsgálatok időaránya alkalmazkodjon egy labor napi munkarendjéhez; 

 minél többféle vizsgálat elvégzésére alkalmas, más felhasználási lehetőségek/funkciók; 

 a folyamatok igazodjanak a különböző vizsgálatokhoz; 

 kis laborokban is alkalmazható méretek; 

 bírja az állandó használatot (laborügyelet); 

 az egy vizsgálatra jutó emberi munka legyen a lehető legkevesebb. 
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4. Költségek 

 teljesítmény-ár aránya reális legyen; 

 a berendezésekhez használt eszközök/reagensek fogyása alacsony szintű; 

 csereszabatos alkatrészek felhasználása; 

 minél tartósabb konstrukció; 

 a folyamatok minél kevesebb utómunkát igényelnek; 

 az egy vizsgálatra jutó költség legyen a lehető legkevesebb. 

 

5. Esztétikum 

 laborkörnyezetbe illő formai kialakítás; 

 a gyakori hangjelzések legyenek figyelemfelkeltőek, de nem idegesítőek; 

 a rendszerek különböző egységei formailag összhangban legyenek; 

 jól felismerhető gyártói arculat.  

 

Annak ellenére, hogy termékfejlesztési eljárásokat csak az ergonómiai pontokhoz (biztonság, 

hatékonyság, kényelem) adunk, a költség és esztétikum szempontok sem elhanyagolhatóak, lévén 

a felhasználói megkérdezések során ezek is rendre megjelennek, és az így kapott információ 

visszaforgatható akár a marketingbe is. Az öt szempont fontossága termékenként különbözhet. A 

nagy teljesítményt és megbízhatóságot igénylő termékek esetén – mint amilyenek az általam 

vizsgált orvostechnikai eszközök is – az ergonómia 3 alappillére kerül előtérbe, míg például a egy 

személyes (apróbb) tárgynál vélhetően az esztétikum (és költséghatékonyság) dominál(nak). 

 

A szakma által megfogalmazott szempontok a vércsoport-szerológiai eszközökkel kapcsolatban 

Hoffer (2013) alapján: 

 legyen biztonságos; 

 agglutináció alapuljon; 

 legyen érzékeny: mutassa ki a gyenge antigéneket és az alacsony titerű, klinikailag fontos 

antitesteket; 

 legyen reagens- és vérminta-takarékos; 

 legyenek gyorsan kivitelezhetőek a vele végzett vizsgálatok; 

 egyértelműen és könnyen lehessen értékelni az eszközzel; 

 jól reprodukálható vizsgálatokat lehessen végezni az eszközzel; 

 az eredmények jól dokumentálhatóak legyenek; 

 legyen könnyen elsajátítható; 

 legyen könnyen kezelhető; 

Az utolsó két felsorolt szempont átvezet a következő fogalom tárgyalásához, a használhatósághoz.  
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Az MSZ ISO/IEC 9126:2000 szabvány (mely tartalmában és terjedelmében teljes mértékben 

megegyezik az ISO/IEC 9126:1991 nemzetközi szabvánnyal) a szoftverminőségek értékeléséhez 

biztosít elsősorban fogalmi keretet, azonban a szoftvertermékek minőségi dimenziói között 

említett használhatóság definíciója kiterjeszthető egyéb termékekre is.  Azért tartottam továbbá 

alkalmas definíciónak, mivel az általam vizsgált orvostechnikai eszköznek is van számítógépes 

felülete, amelyen keresztül a vizsgálatok indíthatóak, követhetőek, és amire a kiértékelések is 

érkeznek.  

Az említett minőségdimenziók (és zárójelben mögöttük a minőségi segédjellemzők): 

 funkcionalitás (alkalmasság, pontosság, együttműködés, alkalmazhatóság, biztonság); 

 megbízhatóság (kiforrottság, hibatűrés, helyreállíthatóság); 

 hatékonyság (időigény, erőforrásigény); 

 karbantarthatóság (elemezhetőség, változtathatóság, stabilitás, tesztelhetőség); 

 hordozhatóság (adaptálhatóság, telepíthetőség); 

 használhatóság (érthetőség, megtanulhatóság, üzemeltethetőség): „a jellemzők azon 

összessége, amelyet a használathoz szükséges erőfeszítés mértéke, illetve felhasználók által 

arról kialakított értékelés határoz meg”. A használhatóság mindig valamilyen eszköz 

szempontjából tekintjük. Ennek értelmében a  

használhatóság =  teljesítmény / ráfordítások 

ahol: 

teljesítmény – amit az eszköz használata lehetővé tesz 

ráfordítások – amit az eszköz használata igényel 

 

A használhatóságon belüli minőségjellemzők alatt az alábbiakat értjük: 

 érthetőség: a rendszer logikájának megértéséhez szükséges erőfeszítés mértéke; 

 megtanulhatóság: a rendszer logikájának megtanulásához szükséges erőfeszítés mértéke; 

 üzemeltethetőség: a rendszer logikájának működtetéséhez és a működés ellenőrzéséhez 

szükséges erőfeszítés mértéke; 

 

A fenti minőségdimenziók összecsengenek a már korábban is említett minőségdefinícióval, mely a 

felhasználói igények kielégítéseként értelmezi azt. Nem a véletlen műve, hogy a minőségi 

jellemzők fellelhetőek a szabványokban, hiszen a szabványosításnak éppen az a lényege, hogy a 

legjobb gyakorlatok (best practice) és elméletek egységesítését, optimalizálását, szabályozását 

megoldják. A fent említett szabványnak az is célja volt, hogy közel maradjon a meglévő, elterjedt 

terminológiához. 
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A használhatóság kapcsán még az alábbi definíciókra érdemes kitérni, melyek a termékhasználat 

körülményire vonatkoznak, és a termékekkel szemben állítanak fel követelményeket. 

 

Tanulhatóság: a rendszernek lehetővé kell tennie, hogy a felhasználó egy adott időn belül egy 

elfogadható teljesítményt érjen el. 

Hatásosság: a felhasználói kör egy meghatározott százalékának elfogadható teljesítményt kell 

nyújtania a feladatok egy adott körében, megadott környezeti körülmények között. 

Attitűd: az elfogadható teljesítmény eléréséhez szükséges humán ráfordításnak – fáradtság, stressz, 

frusztráció, kényelmetlenség és elégedettség – elfogadhatónak kell maradnia. 

Rugalmasság: a terméknek alkalmasnak kell lennie az eredetileg specifikáltak mellett egy sor 

feladat ellátására. 

Észlelt hasznosság vagy használhatóság: „a termék használati értékének legjobb mutatója az, hogy 

használják-e”.  

Feladat-megfelelés: a használható terméknél a rendszer által biztosított funkciók illeszkednek a 

felhasználó igényéhez és elvárásaihoz. 

 

 

A legfontosabb használhatósági tényezők az alábbiak: 

  a tevékenység gyorsasága; 

 a tevékenység közben elkövetett hibák száma; 

 a felhasználó azon lehetősége, hogy az elkövetett hibákat a rendszer segítségével kijavítsa; 

 a felhasználó ráfordításai a rendszer tanulása során; 

 a felhasználó által elsajátított készségek tartóssága; 

 a felhasználó azon lehetősége, hogy a rendszert igényei szerint a feladathoz illessze; 

 a rendszerrel támogatott tevékenység átszervezhetősége; 

 a felhasználó általános megelégedettsége a rendszerrel. 

Az gép és felhasználó közötti interakció megtervezése során Shneiderman (1992) alapján az alábbi 

elvekre érdemes odafigyelni: 

 konzisztenciára törekvés; 

 a felhasználók számára egyes lépések lerövidítésének vagy átugrásának („shortcut”) 

lehetővé tétele; 

 informatív visszajelzés biztosítása; 

 a párbeszédek kezdetének, tartalmának (közepe) és befejezésének világossá tétele;  

 egyszerű hibakezelés biztosítása; 

 az akciók visszafordításának („undo”) engedélyezése; 

 annak lehetővé tétele, hogy a felhasználó uralja a párbeszédet; 

 a rövid távú memória terhelésének csökkentése. 
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A disszertáció fókuszában álló IEC 62366 nemzetközi szabvány az orvostechnikai eszközök 

felhasználói felületének („user interface”) használhatóságára koncentrál. Felhasználó alatt azokat 

az embereket jelöli meg a szabvány, akik kezelik, működtetik, vagy más módon kerülnek 

interakcióba az eszközzel (így tehát ide tartoznak: szerelők, szervizmérnökök, műszaki 

alkalmazottak, klinikai alkalmazottak, betegek, gondozók, takarítók, de akár az eladók, 

marketingesek is). A felhasználó a felhasználói felületen keresztül lép interakcióba az eszközzel. 

Ezen felületek közé tartozik többek között: fogantyúk, jelölések és kísérő dokumentáció, hangzó és 

vizuális információs jelek, vészjelzések, világítások, nyomógombok, egér, billentyűzet stb. A 

szabvány a normál használatra vonatkozik, azaz amikor az eszközt rendeltetésszerűen (az 

előírásoknak megfelelően) alkalmazzák, nem foglalkozik tehát az abnormális használattal (mikor is 

a használati utasítások ellenében cselekszik valaki). A szabvány használati hibáknak nevezi az 

orvostechnikai eszköz gyenge konstrukciójának következményeként adódó hibákat. Normál 

használat alatt is bekövetkezhet használati hiba, így a szabvány bevezet egy új fogalmat, a helyes 

használatot. Ez alatt azokat a helyzeteket értjük, mikor a felhasználó az utasításokat követve nem 

idéz elő használati hibát. A szabvány definiálja a használhatóságot is, méghozzá a hatékonyság és 

teljesítmény mérőszámaként, valamint elégedettségként. Ezek alatt bizonyos körülmények között, 

meghatározott eredmények felhasználók általi elérését, valamint az eszközzel szembeni pozitív 

attitűdöt értjük. A használhatósági tervezési folyamat célja, a szabvány szerint, hogy gondoskodjon 

a beteg, az orvos és mindenki biztonságáról, akik az adott eszközzel kapcsolatba lépnek, valamint 

hogy hatékonyabbá és könnyebben kezelhetővé tegye azt számukra. A jó tervezés nem csak 

csökkenti a felhasználói hibákat, de amikor felhasználói hiba történik, akkor növeli a 

valószínűségét ezek észrevételének és kijavításának, és növeli a lehetőségét a következmények 

mérséklésének. A használhatósági tervezés alapelveinek szisztematikus használata, felhasználói 

tesztekkel megerősítve, hatásos módja a tervezési hibák felfedezésének és megoldásának. Egy 

orvostechnikai eszköz alapos megismerése a felhasználói környezetben látogatás, terepszemle és 

használhatósági tesztek segítségével (laboratóriumban vagy terepen levezetve) egyéb tervezési 

hibákra derülhet fény, amelyek használati hibát okozhatnak. 

Akár egy új találmányról, akár egy már létező termék néhány elemének megváltoztatásáról van 

szó, az ezekkel kapcsolatos használhatósági tervezés mindenképpen tartalmaz számos speciális 

elemet vagy lépést. A következő ábra egy körfolyamat lépéseiben írja le a használhatósági tervezés 

aspektusait az orvostechnikai eszköz tervezése kapcsán. Ez nem jelenti azt, hogy minden tervezői 

erőfeszítésnek szigorúan követnie kell ezeket az előírásokat a fejlesztési tevékenység során. 

Ellenkezőleg, minden egy lépés a körfolyamatban (és az ehhez szükséges idő, fáradozás és 

szükséges kiadás stb.) változik attól függően, hogy milyen fejlesztési törekvésről van szó. 
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21. ábra: A használhatósági tervezés aspektusai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban 
Forrás: IEC 62366 (2007) 

A fenti ábrán bemutatott körfolyamat kihangsúlyozza a fejlesztési folyamat ismétlődő természetét. 

Nem csak az eredményei (vagy kimenetei) egy-egy lépésnek táplálják (pl. biztosítják a bemenetet) 

a következő lépést, de változatlanul néhány lépés kimenetelei visszautalnak korábbi lépésekre. A 

kutatásoknál bemutatott, egymásra épülő, a felhasználói igények összegyűjtésére irányuló 

fókuszcsoportos vizsgálatok 3 fázisa is ezen elven van felépítve. Persze valójában sok tevékenység 

ezek közül párhuzamosan, az egyes lépések közötti interakció folyamatosan, gyorsan és gyakran 

megszakítás nélkül megy végbe. Az ábra azt sugallja, hogy a tervezési körfolyamat tipikusan a 

felhasználó által kezdeményezett tervezési szemléletmóddal kezdődik (a két csatlakozó felső jobb 

oldali lépés), de gyakorlatilag bármely lépésnél kezdődhet.  

A szabvány hozzájárul ahhoz, hogy a gyártó minimalizálhassa a használati hibákat. Ez a folyamat 

segíti a gyártót, hogy teljesítse ezeket a célkitűzéseket azáltal, hogy: 

a) „felismeri a felhasználói felülethez kötődő veszélyeket és veszélyes szituációkat; 

b) megtervezi és végrehajtja a szabályokat, amelyekkel megfékezheti a felhasználói felülethez 

köthető kockázatokat; és 

c) ellenőrizze és jóváhagyja a kockázatirányítási rendszabályokat.” (IEC 62366) 

 

A szóban forgó IEC 62366-os szabványban ez áll: „az orvostechnikai eszközt használók (pl. 

orvosok, nővérek, terapeuták, technikusok, páciensek, és szervizesek) a használhatóságot tartják az 

orvostechnikai eszköz egyik legfontosabb tervezési sajátosságának”. (IEC 62366) E mögött az a 

gondolatmenet áll, hogy a felhasználók megértik, hogy az orvostechnikai eszköz jó 

használhatósága csökkenti a betanításra szükséges időt és növeli a termelékenységet.  
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A felhasználók mellett az orvostechnikai eszközöket készítő gyártók számára is fontos lehet a 

használhatóságba fektetni. Üzleti szempontból nézve egy jól kifejlesztett használhatóság 

következményei lehetnek: 

 gyorsabb piacra bocsátás (azáltal, hogy elkerülik a felhasználói felület problémáit a későbbi 

fejlesztési ciklusban); 

 egyszerűbb felhasználói kézikönyvek és kapcsolódó tanulást segítő eszközök; 

 fejlett marketing az orvostechnikai eszköz hihető használhatóságáról és ezekkel 

kapcsolatos előnyökről a felhasználó termelékenységben; 

 megnőtt eladások (a megnőtt vásárlói elégedettség miatt); 

 csökkentett betanítási és támogatási követelmények; 

 meghosszabbított marketingélet; 

 világosabb engedékenység a szabályozó követelményekkel kapcsolatban; 

 kártérítési igényeknek való kitettség csökkentése; 

 megnőtt felhasználói elégedettség. (IEC 62366) 

 

Összességében elmondható, hogy a gyártók csökkenteni tudják az újratervezéssel járó költségeket, 

fokozhatják a piacképességüket, és lényeges hosszú távú megtakarításokra tehet szert, ha 

figyelembe veszik a termékfejlesztéskor a használhatósági alapelveket.  

Ennek bizonyítására számos kutatási eredmény áll rendelkezésünkre, például Schneider (1985), 

OSHA (2000) vagy a Washington State Department of Labor & Industries összegyűjtött 

esettanulmányai, melyek hatvan oldalon  keresztül, számtalan vállalati példán mutatják be az 

ergonómiai költség-haszon elemzéseket. Az irodai munkát a vizsgálódás középpontjába állító 

esettanulmányok arról számolnak be, hogy az ergonómiai irányultságú beavatkozásokból fakadó 

hatékonyságnövekedés mediánja 12%. Az OSHA (Occupational Safety & Health Administration, 

az Amerikai Egyesült Államok, Munkahelybiztonsági és Egészségvédelmi Hivatala) ergonómiai 

esettanulmányai között említi a Blue Cross Blue Shield of Kansas nevű biztosítótársaságnál 

elvégzett ergonómiai beavatkozás eredményeit. 1991-ben a számítógépes adatbevitellel foglalkozó 

munkatársak körében 103 RSI-CTD (Repetitive Strain Injury -Cumulative Trauma Disorder, 

ismétlődő igénybevételből eredő sérülés – halmozott egészségkárosodás) jellegű sérülésről számolt 

be a vállalat, mely összesen több mint 500.000 USD költséggel járt. Ennek kapcsán egy közel egy 

évtizedes, komplex ergonómiai preventív program vette kezdetét, melyben helyet kapott a 

nonstop nyitva tartó vállalati fitneszteremtől kezdve a céges orvosi szűréseken át új, ergonomikus 

székek, asztalok, berendezések beszerzéséig nagyon sok minden. A végeredményt tekintve 

elmondható, hogy a RSI-CTD jellegű sérülések évi 103-ról 52-re, az azokkal kapcsolatos költségek 

évi 526.000 USD-ról 137.000 USD-ra csökkentek. (Lógó, 2007) 

 



      

 

63 
 

Az esettanulmányok, kutatások ma már széleskörűen tárják fel az ergonómiába való idő-, pénz- és 

energia-befektetés megtérülését. Természetesen ezek az eredmények, a pozitív mérleg csak 

szakszerű kivitelezés mellett képzelhető el. Ennek első lépése a (professzionális) felmérés: csak 

úgy, mint a termékfejlesztésnél, itt is elengedhetetlen a felhasználók megkérdezése, bevonása. 

Erről lesz szó a következő fejezetben.  

 

2.6 FELHASZNÁLÓI BEVONÁS, PARTICIPATÍV TERMÉKFEJLESZTÉS 

A korábbi fejezetek (pl. Bevezetés) során már szó esett róla, hogy a vevők és felhasználók köre az 

csupán részben fed át az orvostechnikai eszközök esetében. Egy vércsoport-szerológiai automata 

felhasználói jellemzően az asszisztensek, vezető asszisztensek, laborosok, akik nap mint nap 

vércsoportok százait dolgozzák fel a különféle technikák segítségével. Ők teszik be a vérmintákat, 

reagenseket, szűrősejteket stb. az eszközökbe, mérnek az automatákkal, elvégzik a kiértékelést. 

Később a főorvos (vagy egyéb illetékes személy) elvégzi az eredmények átnézést, és ő mondja ki a 

végső értékeket, vércsoportokat stb. A validálást (ellenőrzést) végző személy tehát jellemzően már 

csak az utolsó fázisban találkozik az eszközökkel, a kiértékeléskor, illetve a kevésbé egyértelmű 

helyzetekben meghozandó döntések alkalmával. Az eredmények különböző láttatását biztosító, 

eltérő technikákat kell tudnia értelmezni (leolvasni a mikrooszlopokról az eredményeket, vagy az 

ACT által felajánlott ülepedési görbéket és/vagy videoképeket értelmezni stb.). Ez a két elsődleges 

felhasználói kör nevezhető meg tehát a vércsoport-szerológiai eszközök esetén, mert ők dolgoznak 

a berendezésekkel napi szinten, így ők is rendelkeznek a használatukról első kézből a legtöbb 

információval. A másodlagos felhasználók között említhetjük a karbantartókat.  

Az orvostechnikai eszközök beszerzése felöli döntést azonban jellemzően még magasabb szinteken 

hozzák meg (jó esetben például a labor vezetője be van vonva, ő választhat az ajánlatok közül, és a 

gazdasági vezető és/vagy a kórház igazgató hagyatja jóvá). Bár a korábban említett szempontok (pl. 

közbeszerzés) kötik valamennyire a döntéshozók kezét, több esetben azért van lehetőség az 

asszisztensek véleményének figyelembe vételére az eszközbeszerzéskor, éppen abból fakadóan, 

hogy a laborvezető nem minden esetben vesz részt a vizsgálatok elvégzésében, sőt egy nagyobb 

labor esetén talán a vércsoport-szerológiára sem jut mindig kellően nagy körültekintés, figyelem. 

A gazdasági vezetőnek, igazgatónak a pénzügyi kereteket is figyelembe kell vennie a 

döntéshozatalkor, ami főként a mai magyar állami intézményekben meglehetősen szűkös. 

Ugyanakkor olyan döntést kell hoznia, amivel nem okoz jelentős elégedetlenséget az asszisztensek 

körében, mert az ezzel járó motiválatlanság akár a hibázások számának növekedéséhez is 

hozzájárulhat. Ilyen módon a vevők és felhasználók véleménye különösen erősen összefonódik az 

általam vizsgált vércsoport-szerológiai eszközök esetében.  

Az egyénekre (konkrét felhasználói körre) való tervezés fontosságáról az IEC 62366-os szabvány is 

rendelkezik, méghozzá ekképpen: a kor, nem, nyelvi- és kulturális háttér és a végzetség fontos 
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tényezők, melyeket figyelembe kell venni a felhasználói kör meghatározásakor. A felhasználók 

lehetséges fogyatékosságait is figyelembe kell venni. (Például, egy cukorbetegeknek szánt 

orvostechnikai eszköznél figyelembe kell venni, hogy a cukorbetegek gyakran látássérültek, és 

kevésbé érzékeny a tapintásuk.) (IEC 62366) 

 

2.6.1 FELHASZNÁLÓK BEVONÁSÁNAK LÉTJOGOSULTSÁGA 

Termékfejlesztés során számtalan kritériumnak, előírásnak meg kell felelni (lásd jogi háttér fejezet, 

illetve jelen fejezetben alább), ami miatt azt gondolnánk, hogy „tökéletes” termékek születnek. 

Ugyanakkor a felhasználó akkor fogja megvenni és használni a terméket, ha szereti azt. Szereti, 

mert valós vagy vélt igényeit elégíti ki, egyszerű és kényelmes a használata, nem okoz sérülést 

sem, és a rendeltetésének a lehető leghatékonyabban felel meg. A már korábban említett 

(termék)ergonómia tudománya nyújtja a felhasználó-központú terméktervezés elméleti és 

módszertani keretét és támogatását. Így kapcsolódik tehát összes a két fogalom (ergonómia és 

felhasználó-központú terméktervezés).  

A felhasználó-központú tervezés több összefüggő tudományágat foglal magába, melyek közt 

bizonyos szintű átfedés figyelhető meg. Ilyen „árnyalatok” többek közt: a felhasználó-központú 

tervezés (User-centered Design, UCD), a felhasználói élmény (User Experience, UX) és annak 

tervezése (User Experience Design, UXD), valamint az ember-számítógép interakció (Human- 

Computer Interaction, HCI) és a már korábban kifejtett használhatóság (Usability). 

Felhasználó-központú tervezés során a felhasználó igényeit, képességeit és korlátait helyezzük a 

figyelem középpontjába, illetve a felhasználó bevonásával zajló tervezési folyamatot figyelhetünk 

meg. A személet célja, hogy olyan használható termékeket lehessen létrehozni, amelyek 

megfelelnek a felhasználói igényeknek. Azonban fontos, hogy ez ne csak a folyamatokban, 

módszerekben és eljárásokban kerüljön kifejezésre, hanem integrálódjon a szervezeti filozófiába. 

(Rubin-Chisnell, 2008) A felhasználó-központú termékfejlesztés nem egy teljes (különálló) 

módszertan különböző termékek fejlesztésére, hanem egy olyan eszköz, amit a vállalatok 

integrálhatnak (akár utólag), és a már létező fejlesztési folyamataikban alfolyamatként 

működtethetnek. Minthogy a vállalat filozófiájának része, a felhasználó-központú termékfejlesztés 

nem egy egyszeri tevékenység, amikor a felhasználói felületeket véglegesítik közvetlenül a termék 

forgalomba helyezése előtt. Sokkal inkább olyan tevékenységek halmaza, amely végig kíséri a 

terméket az életútján az ötlettől a következő generáció kidolgozásáig, azaz egy iteratív folyamat 

(melyről később írok részletesebben). A termékfejlesztés – nem meglepő módon – a legtöbb 

esetben csapatban történik. A fejlesztői csapatok tagjai jellemzően különböző szakterületről 

érkeznek (ahogy már a kettős hajtású modellnél is bemutatásra került). A felhasználó-központú 

fejlesztés el sajátosításához a csapat tagjainak pontosan ismerniük kell az innovációs folyamatot, és 

át kell látniuk az egyes fejlesztési fázisokat és azok összefüggéseit. Mindezek mellett a legfontosabb 
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továbbá az, hogy végig szem előtt tartsák a felhasználókat, vagyis a társadalom azon csoportjait, 

akiknek szeretnék eladni a terméket, és akiknek a termékkel kapcsolatos igényeiket kell 

kielégíteniük. Ez a fejlesztési módszertan csak akkor valósítható meg, ha a fejlesztők képletesen és 

valóságosan is bevonják a leendő felhasználót a tervezési folyamatba. 

A témához kapcsolódóan nyújt eligazítást az ISO 13407 (Human-centered design processes for 

interactive system) folyamatszabvány, amely projekt menedzserek számára nyújt segítséget a 

felhasználó-központú tervezési folyamat nyomon követéséhez. Kiegészítő módszerként 

alkalmazható bármilyen létező termékfejlesztési metodológia számára. Négy fő alapelvet mutat be, 

melyek az alábbiakra térnek ki:  

 felhasználók aktív részvétele;  

 feladatok megfelelő kiosztása;  

 tervezési megoldások folyamatos ismételése (iteráció) és  

 multidiszciplináris tervezés.  

A szabvány kitér arra, hogy a funkciókat megfelelően kell elhelyezni a felhasználói igények és a 

vállalat adott technológiai lehetőségei közé.  

A szabvány négy kulcsfontosságú ember-központú tervezési tevékenységre tér ki: 

 a felhasználás körülményeinek tanulmányozása és pontos meghatározása; 

 a felhasználói és szervezeti követelmények meghatározása; 

 tervezési megoldások létrehozása; 

 az egyes elképzeléseknek a követelményekkel való szembe állításának értékelése.  

Egy termék tervezésekor és fejlesztésekor az alábbi három kérdésre kell tudni megfelelő választ 

adni, ha a fejlesztés során az ergonómia alapelveit és módszertanait alkalmazzák: 

 Mely tényezők (szempontok) határozzák meg az adott termék ergonómiai minőségét? 

 Miként lehet a termék felhasználóinak körét azonosítani, és az ergonómiai elemzés 

szempontjából fontos felhasználói sajátosságokat leírni? 

 Hogyan lehet meghatározni egy termék ergonómiai minőségét? (ISO 13407) 

Amint említettem, felhasználó-központú termékfejlesztés magában foglalja a felhasználókról és 

feladataikról való adatok begyűjtését, és ezek felhasználását a tervezésbe. Különböző adatgyűjtési 

technikák vannak, melyekről az empirikus kutatásnál írok majd. A felhasználók megfigyelésén (és 

azon megfigyelések alapján történő /indirekt/ következtetések levonásán) kívül a felhasználók 

közvetlenül is bevonhatóak a fejlesztési folyamatba, melynek két szintje van: 

1) kiértékelő tanulmányokon keresztül gyűjtjük be a véleményüket; 

2) a felhasználók aktívan hozzájárulnak a tervezéshez (úgynevezett tervezőtársak).8 

 

                                                           
8 Bár a felhasználók nem igazi tervezők, de nagyban segíti egy termék elfogadását az, ha hozzájárulhatnak a tervezéshez. 
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Korábban a fejlesztők addig gyakran eljutottak, hogy megkérdezzék a menedzserek véleményét, 

vagy az úgynevezett proxy-felhasználókét (olyan személyek, akik eljátsszák, hogy felhasználók), 

amikor a termékfejlesztéshez szükséges követelményeket állították össze. A legjobb módja 

azonban a felhasználók véleményének a termékfejlesztésbe történő integrálásának az, ha valódi 

felhasználók vannak megkérdezve. Így a fejlesztők jobban megérthetik az igényeiket, céljaikat, 

ami pedig hozzájárulhat a használhatóság növeléséhez. A tervezőknek oda kell figyelniük, hogy a 

felhasználók elvárásai összecsengjenek a késztermék által nyújtottakkal. Ha kevesebbet kap a 

felhasználó, mint amire számít, az könnyen ellenálláshoz vagy akár a termék elutasításához 

vezethet. Ebben nagy felelőssége van a marketingnek is. Valójában a felhasználók elvárásainak 

túlszárnyalása az igazán célravezető. Ez persze nem azt jelenti, hogy újabb (felesleges) funkciókkal 

kell a terméket, hanem hogy a termék nagyobb mértékben támogassa a felhasználókat (a 

munkájukat), mint amire előzetesen számítanak. A felhasználók bevonása ebben is a segítségünkre 

lehet: ugyanis már a termékfejlesztési folyamat kezdeti fázisaitól nyomon tudják követni, mire lesz 

képes a termék, és mire nem. Ezen kívül azt is le tudják követni, hogyan fejlődik a termék, és 

valamilyen szinten megértik majd azt is, miért úgy működik egy funkció, ahogy.9  

 

 

 

 

 

 

 

A participatív termékfejlesztés fontosságának következő oka az, hogy ha a felhasználó úgy érzi, 

hogy ő is hozzájárult (például ötleteivel, észrevételeivel) egy termék kialakításához, egyfajta 

tulajdonosi szemlélete, érzése lehet, mely hozzájárulhat a termék könnyebb elfogadásához. A 

felhasználók (csak úgy mint az emberek általában) szeretik, ha meghallgatják őket – és ez igaz az 

egész fejlesztési folyamatra, nem csupán a kezdeti időszakra. (Rogers-Sharp-Preece, 2007) 

A felhasználók bevonásának különböző mértékével találkozhatunk. A skála egyik végén az áll, 

mikor a felhasználókat szinte társtervezőnek választják be a tervezői csapatba akár főállásban, akár 

részmunkaidőben, akár egy projekt idejére. A teljes állású bevonás előnye, hogy a felhasználó 

következetes az inputok tekintetében (hiszen mindig ugyanaz az ember értékel), és az egész 

rendszert is alaposan kiismeri, melyre elég idő áll a rendelkezésére. Azonban ha a projekt több 

évig tart, fennáll annak veszélye, hogy a többi felhasználóval meg nem épít kapcsolatot, így a 

többiek véleménye sem tud érvényesülni. Amennyiben a munka egy részére vesznek fel 

                                                           
9 A várakozások menedzselésének egy másik eszköze lehet időszerű és adekvát tréningek tartása. Ha a piacra lépés előtt 

még lehetőséget biztosítunk a felhasználóknak arra, hogy ismerkedjenek a termékkel, jobban rálátnak majd, mire 

számíthatnak. 

Kapcsolódási pont a kutatással 

Ezt tapasztalhattuk meg például a kutatás harmadik fázisában is, mikor a fókuszcsoportok 

során a felhasználók megnézhették az új walk-away gépet működés közben, és az újításokról is 

tájékozódhattak. 
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felhasználókat, nehézséget okozhat a termék állandóan elölről történő bemutatása, és a 

következetesség is sérülhet. Az egyéneknek nehézséget okozhat, hogy a rövid(ebb) idő alatt még a 

szakzsargonnal, új ismeretanyagokat kell elsajátítaniuk, és ezzel párhuzamosan már az igényeik 

megfogalmazásán is dolgozniuk. A skála másik végén az áll, hogy a felhasználókat rendszeresen 

tájékoztatja a vállalat (például hírleveleken vagy más kommunikációs csatornákon keresztül). Ezt 

érdemes lehet kiegészíteni workshopokkal vagy hasonló rendezvényekkel, ahol lehetőséget 

kapnak a felhasználók a fejlesztési folyamatba való becsatornázásra. (Ez növelheti a tulajdonosi 

szemléletet, amit korábban említettem.) Felhasználók százait vagy ezreit nehéz lenne teljes értékű 

csapattagként bevonni, így az ilyen jellegű (interaktív) tájékoztatók jó áthidaló megoldást 

jelenthetnek.  

 

 

 

 

 

 

Persze egyes felhasználók bevonása és (tömeges) tájékoztatók tartása párhuzamosan is 

zajlódhatnak. A bevonás lehetőségének mértéke függ attól is, mennyire jól körülhatárolható a 

felhasználói kör. A vércsoport-szerológiai eszközök terén meglehetősen pontosan definiálhatóak a 

felhasználók (ahogy korábban is láthattuk). 

A participatív termékfejlesztés ellen tiltakozók leggyakoribb indokai a felhasználók bevonásával 

járó időigény, szervezési, menedzselési és irányítási nehézségek. Azonban a felhasználók bevonása 

hozzájárulhat a használhatóság növeléséhez, és számos kutatás, céges beszámoló bizonyítja ezek 

megtérülését, ahogy azt az alábbi példákban is láthatjuk: 

„Minden egyes forint, amit a könnyű használhatóság elérésébe fektetsz, 10-100 Ft körüli 

többletbevételt eredményez.” /IBM/  

„A használhatósági célok egyben üzleti céljaid is. A nehezen használható terméked frusztrálttá 

teszi ügyfeleidet, elapasztja a bevételed és erodálja a márkád megítélését.” /Forrester Research/ 

(Bővíz, 2009) 

„Használhatósági módszerekkel a vevőid elégedettsége 40%-al is növelhető.” /Gartner Group/ 

(Gartner, 2013) 

Megállapítható tehát, hogy a valós felhasználók (és céljaik) legalább akkora hajtóerőnek kellene, 

hogy számítsanak egy termék fejlesztése során, mint amekkora szerepe van a technológiának. 

Ennek következményeképpen egy jól megtervezett rendszer támogatja a felhasználót, és nem 

felesleges erőfeszítést okoz neki.  

 

Kapcsolódási pont a kutatással 

Ez volt megfigyelhető például az első fázisban tartott fókuszcsoportok alkalmával: az ülések 

után ugyanis volt közös megbeszélés, tájékoztató. 
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A felhasználó-központú termékfejlesztési szemlélet alábbi 3 alapelve Gould és Lewis (1985) szerint 

hasznos és könnyen használható termékek fejlesztéséhez játul hozzá: 

1) felhasználókra való korai fókuszálás: a felhasználók megfigyelése, körülhatárolása 

(kognitív, antropometriai stb. szempontból, figyelembe véve viselkedési szokásaikat és 

attitűdjüket); 

2) empirikus kutatások: kezdetben a felhasználók teljesítményét és reakcióit akár nyomtatott 

felhasználói kézikönyvek segítségével mérni kell. A későbbiekben a szimulációk vagy 

prototípusok kipróbálása közbeni teljesítmények és reakciók, vélemények kerülnek 

megfigyelésre és kielemzésre. 

3) iteratív tervezés: egy probléma megtalálása és kijavítása után újabb megfigyelésekre van 

szükség, ahol ellenőrizhető a javítások hatása. Ennek értelmében a tervezés és fejlesztés 

iteratív, melynek az alábbi lépései vannak: tervezés  tesztelés  mérés  újratervezés. 

 

Az 1)-es pontot (felhasználókra való korai fókuszálás) az alábbi öt alapelv segítségével lehet 

kifejteni és alaposabban körüljárni: 

 a felhasználók céljai mint a fejlesztés hajtóereje: ahelyett, hogy azt kérdeznénk „hol 

használható fel ez a technológia”, azt a szemléletet alkalmazzák a felhasználó-központú 

termékfejlesztés során, hogy „mely technológiák támogatják hatékonyabban a felhasználók 

igényeinek megvalósulását”; 

 a felhasználók viselkedésének és a használat kontextusának vizsgálata és a rendszer olyatén 

kialakítása, mely támogatja az említett, górcső alá vett szempontokat: a felhasználók 

céljainak feltárásán túl kell nézni. Az is fontos, hogy a fejlesztő vállalat megértse, hogyan 

éri el a célját a felhasználó, miket preferál, milyen implicit szándékai vannak stb.; 

 a felhasználó tulajdonságainak felmérése és az azokra történő tervezés: az emberi 

hibázások lehetőségének a csökkentése elérhető, ha figyelembe vesszük a felhasználók 

kognitív (figyelem, memóriakapacitás stb.) és fizikai (testmagasság, erő stb.) korlátait. Az 

általános tulajdonságok mellett (mint például, hogy minden 12. férfinak valamilyen 

mértékű színvaksága, színtévesztése van) fel kell mérni az egyedi (akár speciális 

munkakörökkel járó) jellemzőket is; 

 a felhasználókkal a kezdeti fázistól az utolsó fázisig történő konzultálás és annak az 

eredményeinek a figyelembe vétele: a felhasználók (fent említett mértékű) különböző 

szintű és különböző módon történő bevonása, és véleményük tisztelete, figyelembe vétele; 

 a felhasználók, munkájuk és környezetük számba vétele minden, a tervezést érintő döntés 

során: az ezek során gyűjtött nagy mennyiségű adat rendszerezése (például egy erre a célra 

szánt projektszobában, akár színes jegyzetpapírokon parafatáblára tűzve, stb.). 
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Az orvosi szempontok a vércsoport-szerológia tudományterületén (is) meglehetősen állandóak, 

hiszen ugyanolyan agglutinációt kell detektálni, amit például 20 évvel ezelőtt is, így a 

termékfejlesztés vonalán elsősorban a felhasználók tapasztalatai, véleményei alapján lehet 

továbblépni. 

Az 2013/473/EU ajánlás az alábbiakat említi a felhasználók bevonásáról: „A bejelentett szervezetek 

ellenőrzik, hogy a gyártó kérelmének hatálya alá tartozó eszközök tekintetében szisztematikusan 

gyűjtik és értékelik-e a gyártás utáni szakaszban nyert tapasztalatokat – elsősorban a felhasználói 

panaszokat és a vigilancia-adatokat –, és hogy megkezdték-e az eszközök vagy azok gyártásának 

szükséges fejlesztését. A bejelentett szervezetek az ellenőrzés során különös figyelmet fordítanak 

arra, hogy a gyártó működtet-e olyan, a forgalmazókat, a felhasználókat vagy a betegeket 

érintőüzleti folyamatokat, amelyek alkalmasak arra, hogy jelezzék, ha szükséges az eszköz 

tervezésének, gyártásának vagy a minőségbiztosítás rendszerének felülvizsgálata. (2013/473/EU 

ajánlás) 

Az IEC 32366-os szabvány szerint a felhasználók bevonása az orvostechnikai eszközök 

fejlesztésének korai fázisába kritikus (fontossággal bír). A felhasználók szükségleteinek kell lennie 

az elsődleges motiváló erőnek mind az új termék elképzelésének esetében mind a már létező 

termék fejlesztésénél. Ezt csak a felhasználói behatásokból és megfigyelésekből érthetjük meg. A 

felhasználói behatásokhoz számos különböző úton juthatunk hozzá. Az elsődleges mondanivalója 

ezeknek a tevékenységeknek a reprezentatív felhasználók korai és folyamatos bevonása, habár ez 

nem minden esetben könnyű, révén a tényleges felhasználók száma korlátozott lehet. Azonban 

összehangolt erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy annyi lehetséges felhasználási 

környezetet számításba vegyünk, amennyit csak lehet. (IEC 62366) Ennek értelmében a minél 

szélesebb körből való merítésre a kutatásom során is nagy figyelmet szántam. 

 

A korábbiakban már kitértem rá (pl. a vércsoport-szerológia fejezetben), mekkora veszéllyel jár a 

vértranszfúzió során egy beteg vagy donor vércsoportjának téves megállapítása. Ezért 

elkerülhetetlen, hogy ne térjünk ki a különböző hibalehetőségek számba vételére. Hol és milyen 

körülmények között fordulhat elő téves diagnózis, melyek a leggyakoribb hibák, és a különböző 

technológiák alkalmazásával ez hogyan kerülhető el. A felhasználókat mindenképp górcső alá kell 

venni, mert bármennyire is felkészültek és gondosak az általuk végzett munkában, mivel ők is 

emberek, esetenként hibáznak, elfáradnak. Arról nem is beszélve, hogy a rutinszerűen ismétlődő 

munkavégzés (monotonitásának elviselése) nehézkes és számos hibalehetőséget rejt, még a 

legnagyobb odafigyelés mellett is. 
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A következő hibalehetőségek veszélye áll fenn az immunhematológiai folyamat lépéseit sorra véve 

(az első lépés kivitelezése az általam vizsgált laboroknak nem feladata, így azt zárójelben tűntettem 

fel a teljes folyamat bemutatása végett): 

 (vérvétel: a donortól vett vér téves felcímkézése, összecserélése) 

 előkészítés: a hagyományos csöves technika során ekkor kerül a kémcsövekbe a 

vizsgálandó vér és a különböző reagens anyagok (savó és szűrősejtek). A minták kézi 

adagolásánál előfordulhat, hogy a kémcsőbe került savó és szűrősejtek aránya téves (túl 

sűrű vagy híg az oldat). Esetleg túl kevés vagy túl sok minta került a csőbe. 

 inkubálás és centrifugálás: itt az időre kell figyelni: mivel pontosan megkötött eljárás 

alapján kell végezni a méréseket, nem lehet eltérni az előírt inkubálási és centrifugálási 

időtől, mert téves eredményeket kaphatunk. Bár kevés az előfordulási esélye az ilyen 

típusú hibáknak, még sok helyen olyan berendezéseket használnak, ahol nem lehet 

beprogramozni a gépeket, hogy mikor fejezzék be a műveletet, hanem egy odakészített óra 

figyelmeztet a folyamat befejtére. 

 leolvasás: a legkritikusabb lépés. Nem véletlen, hogy az értékelési- és leolvasási probléma 

kiküszöbölése érdekében a 80-as évek végén új technikai eszközök, mikrometodikák 

irányába indult elsősorban kutató-fejlesztő munka világszerte, hogy rutin feltételek mellett 

is egyszerűen, szabad szemmel is könnyen leolvasható, a szubjektív tényezőktől mentes 

legyen a megállapított eredmény. 

 

Ezek a lépések kiindulási pontként is szolgálhatnak az ACT műszercsalád fejlesztői számára. A 

technikák fejlődésével (pl. sejtmosás, eldobható eszközök, vizuálisan támogató segédeszközök 

megjelenése stb.) a mérések lépései nem változtak, és a tesztek is lényegében ugyanazon az 

elveken működnek. A legnagyobb változást a leolvasás egyszerűsítése hozta, amely egyrészről 

könnyítette a felhasználók dolgát, másrészről növelte azon hibatípusok valószínűségét, melyek az 

eredmények kézzel történő rögzítése során léptek fel. A tapasztalat ugyanis azt mutatta, hogy sok 

hibázás az eredmények több helyen történő „könyvelésekor” történt, azaz adminisztratív okokra 

vezethető vissza. (Rudmann, 2005, Wilkinson, 2008) 

 

A felhasználói szokások alapos feltérképezése elejét tudja még venni a további hibázásoknak is, 

melyek közül az alábbiak a gyakoriak Hoffer (2013) alapján: 

 nem megfelelő korú, típusú vérminták használata; 

 nem előírásszerűen felcímkézett mintacsövek alkalmazása; 

 a vizsgálatok során előírt kontrollok (napi, tesztállvány, pozitív, negatív, belső, metodikai, 

mosási, külső körkontroll) elmulasztása; 
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 a különböző, napi rutinban alkalmazott módszerek pontos menetének, hibaforrásainak az 

alapos ismeretének hiányából fakadó hibázások; 

 reagensek használati utasítástól eltérő használata, és az ebből fakadó fals eredmények; 

 az eredményeket csak hozzáértő, megfelelő gyakorlattal rendelkező szakember értékelje és 

validálja. (Downes-Shulman, 2011) 

 

3. KÖRNYEZET- ÉS HELYZETELEMZÉS 

A disszertációm középpontjában álló vércsoport-szerológiai eszköz tágabb kontextusban való 

értelmezéséhez elsőként az orvosi műszerek piacának gazdasági kitekintésével élek10, párhuzamba 

állítva azt a világgazdasági helyzetképpel, azon belül is Nyugat- és Közép-Európára fókuszálva. Az 

összefüggésekre rávilágítva kitérek olyan, a szóban forgó piacot érintő, változásokra, melyek 

hatással lehettek a 2014-es évben elért eredményekre, valamint bemutatom azt is, milyen 

várakozásokkal tekintettek a cégek a 2015-ös évre vonatkozóan. 

Ezt követően a makrokörnyezet elemzésére térek ki, melynek keretét a STEEP elemzés adja. Az 

analízis a hazai gazdasági környezeten túl kitér a magyar társadalmi, technológiai, természeti és 

jogi környezetre is.  

Ezután kerül bemutatásra a vércsoport-szerológia területe annak érdekében, hogy az elemzési 

rendszer érthető legyen. Itt a tudományág legfontosabb alapfogalmai mellett kitérek az 

alkalmazott módszerekre, technikákra, majd a vércsoport-szerológiai eszközök áttekintő 

bemutatására.  

A következő rész már a versenykörnyezetre fókuszál, ami alatt az orvosi eszközökön belüli 

szűkebb működési környezetet, a vércsoport-szerológiai műszerek piacát értem. Itt említésre 

kerülnek a piaci sajátosságok (eltérő laboratóriumi munkafeltételek), a nyílt mellett a zárt 

rendszerek megjelenése és fokozatos térhódítása (valamint mindezek költségvonzatai), továbbá a 

piac szereplőit is bemutatom.  

Következő lépésként – és újabb szűkítésként – a disszertáció kutatásának középpontjában álló 

ACT11 műszercsalád kerül bemutatásra: elhelyezem a szerológiai műszerek rendszerében, kitérek a 

felhasználói körére, részletezem erősségeit, gyengeségeit a versenytársakkal való összevetésben. 

Mindezeket követően bemutatom az ACT-k SWOT szempontjain alapuló elemzését.  

 

                                                           
10 2013-ból nézem az eredményeket 2018-ig, és valamennyire visszatekintve a 2008-as recesszióra is. 
11 Az ACT rövidítés az „Automatic Coombs Test Analyzer”-nek felel meg.  
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3.1. ORVOSI ESZKÖZÖK IPARÁGI ELEMZÉSE A VILÁGGAZDASÁG TÜKRÉBEN  

Az orvosi eszközöket érintő szabályozásokkal kapcsolatos tanácsadással foglalkozó vállalat, az 

Emergo évek óta felmérést végez az orvosi eszközök iparának alakulására vonatkozóan. A 

legfrissebb, 2015-re vonatkozó (előrejelző) adatok – melyeket több mint 5400 fő szakember 

(gyártók, forgalmazók, tanácsadók, iparági beszállítók stb.) megkérdezésével vettek fel – azt 

mutatják, hogy az orvosi eszközök iparága világviszonylatban stabilitást mutat idén, azonban a 

piaci szereplők nagyobb kihívások elé lesznek állítva. (Emergo Global Medical Device Indusrty 

Outlook)  

A kutatás demográfiai adatait a következő ábra szemlélteti. A térképen fekete színnel feltüntetett 

országokból érkeztek válaszok. 

 

A szóban forgó kutatás eredményei rámutatnak, hogy 2013-hoz képest 2014-ben 19%-kal nőtt a 

csökkenő eladásokról beszámoló vállalatok száma, annak ellenére, hogy közel 85%-uk valamennyi 

növekedést prognosztizált a gazdasági recesszióból történő fokozatos kilábalásnak köszönhetően. 

Ha ezzel egy időben megvizsgáljuk a világgazdaság aktuális helyzetét, melyben hat nagy globális 

régiót veszünk górcső alá (az amerikai kontinenst, Nyugat- és Közép-Európát, Kelet-Európát és 

Közép-Ázsiát, Ázsia csendes-óceáni vidékét, Közel-Keletet és Észak-Afrikát, valamint a 

szubszaharai Afrikát) (Dun&Bradstreet, 2013), akkor párhuzamot fedezhetünk fel. A világgazdaság 

számára a 2008-2009-es gazdasági hanyatlásból való felépülés az elmúlt évszázad legnagyobb 

kihívását jelentette. Mindezek ellenére 2013-ban már óvatos bizakodás kezdte jellemzi a piacot, és 

2014-től kezdve már növekedésre is számítottak – elsősorban az Egyesült Államokban.  

22. ábra: Az Emergo kutatásában részt vett vállalatok, személyek demográfiai adatai 
Forrás: Emergo Global Medical Device Industy Outlook (2015) 
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2013 végén – a 2013-as év közepétől látható pozitív fejlődés ellenére nem beszélhetünk azonban a 

világgazdaságban növekedési trendről. A vizsgált 132 országból 93 ugyanis rosszabbul teljesített a 

2008-as év elején mértekhez képest, és csupán 15 állam ért el magasabb eredményeket ugyanezen 

periódusban. A 2013-2014-es évek fordulóján azt képzelhetnénk, hogy a kockázatértékelések már 

szebb képet festenek az országok többsége esetében. Azonban – ahogy az alábbi ábrán is látható – 

22 ország (az egész minta 16,7%-a) esetében továbbra is csökkenés figyelhető meg, és csupán 8 

nemzet (az egész minta 6,1%-a) büszkélkedhet növekedéssel a 2013-as évet tekintve.  

 

REÁL GDP  NÖVEKEDÉS (%) EMELKEDETT MARADT CSÖKKENT 

Szubszaharai Afrika 0 20 1 

Közel-Kelet és Észak-Afrika 1 11 7 

Nyugat-Európa 4 20 6 

Észak-Európa és Közép-Ázsia 2 13 1 

Ázsia csendes-óceáni vidéke 1 18 4 

Amerikai kontinens 0 20 3 

Összesen 8 102 22 

 

Ha regionálisan tovább szűkítjük a gazdasági helyzet vizsgálati körét Nyugat-és Közép-Európa 

térségére vonatkozóan, megfigyelhetjük, hogy 2013 végén volt tapasztalható először, hogy az azt 

megelőző időszakhoz képest bizonyos fejlődő trendet mutatott a szóban forgó régió. 

Az eurózóna 2013 második negyedévében (Q2) emelkedett ki a recesszióból, és a közös valutával 

rendelkező területen kívüli legjelentősebb ország, az Egyesült Királyság erős és fenntartható 

fejlődést mutat. Ugyanakkor a magas munkanélküliség nyomás alatt tartja az országokat, és az 

eurózóna fennmaradása még messze nem garantált.  

Ha összevetjük az összeurópai reál GDP növekedést a világviszonylati mértékkel, a következő 

ábrán látható értékeket figyelhetjük meg. 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra: GDP reálnövekedése a 2013. jan. és 2014. jan. közötti időszakban a vizsgált régiók országaiban 
Forrás: D&B Global Economic Outlook to 2018 (2013) 

24. ábra: A nyugat- és közép-európai régió reál GDP-jének alakulása a világ többi területéhez képest 
Forrás: D&B Global Economic Outlook to 2018 (2013) 
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Bár a szituáció jelenleg stabilnak tűnik, reformokra van szükség az eurózóna felbomlásának 

megakadályozásához. Fontos megemlíteni továbbá, hogy az Európai Központi Bank erős 

támogatottságát élvező monetáris politika nem vezetett jobb kölcsönfelvételi lehetőségekhez az 

eurózóna perifériáján található országokban, ahol a hitelekhez való hozzájutás továbbra is 

nehézkes.   

A régió vezető országainak reál GDP-je az alábbi ábrán látható módon alakul. 

 

 

 

A régió öt legnagyobb gazdasága esetén az előrejelzések kedvezőek, ahogy az a fenti ábrán is 

látható. Svédország fellendülése továbbá vélhetően pozitívan hat majd ki a balti-tengeri 

partnereire is. Bár a mediterrán országok fejlődése elmarad északi társaik mögött, általános 

optimizmusról beszélhetünk az egész régióra vonatkozóan. A 2013-2014-es évfordulón látott 

fellendülés ellenére az eurózóna és azt körülvevő országok alkotta régió azonban továbbra is 

gyenge lábakon áll, és a kockázati tényezők igen jelentősek (a monetáris unió felbomlása sincs 

kizárva).  

Az orvosi műszerek piacán, a 2014-es évben elért gazdasági eredményekre hatást gyakorolhattak 

az alábbi változások: 

 a korábban említett alacsony piaci mozgással jellemezhető európai gazdaság, mely 

befolyásolja az Európába importáló vállalatok teljesítményét, valamint az orvosi műszerek 

iparágában gazdasági szempontból jelentős részt képviselő német eszközexportot is; 

 Brazília gazdasági teljesítménye a korábbi évekhez képest lelassult, ami az országba érkező 

export csökkenésében is meglátszhat; 

  a vártnál erősebb egyesült államokbeli gazdasági teljesítmény valamennyire ki tudta 

egyensúlyozni a gyenge európai teljesítményt (az USA a világ orvosi műszer piacának 

38%-át tudhatja magáénak); 

  mindazonáltal a dollár erősödése az amerikai eszközök drágulásához vezetnek, amelyek 

nagyobb terhet rónak a tengeren túli vevőkre. 

25. ábra: A nyugat- és közép-európai régió kulcsországainak reál GDP-jének alakulása 
Forrás: D&B Global Economic Outlook to 2018 (2013) 
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2014-ben már óvatosabban nyilatkoztak az Emergo kutatásában résztvevők, ugyanis 75%-uknak 

volt pozitív véleménye 2015-ös kilátásokkal kapcsolatban.  

  

 

Kontinensi összehasonlításban azt mondhatjuk, hogy az észak- és dél-amerikai, illetve ázsiai 

illetőségű vállalatok valamennyivel optimistábbak az iparági előrejelzéseket tekintve 2015-re 

vonatkozóan, mint az európaiak, ami az „öreg kontinens” vállalatai által elért 2014-es gyenge 

gazdasági teljesítmények függvényében nem meglepő. (Az észak- és dél-amerikai pozitív 

előrejelzések vélhetően az Egyesült Államok GDP-ben 2015-ben várható, körülbelül 3%-ra becsült 

növekedésének is betudható.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vállalatok döntő többsége (közel 85%-uk) véli úgy, hogy 2015-ben vállalatuk felülteljesíti az 

iparági átlagot, mivel a legtöbb ember arra számít, hogy nem az ő vállalata fog rosszabbul 

27. ábra: Az orvosi műszerek iparára vonatkozó általános megítélés 2015-re vonatkozóan kontinensekre bontva 
Forrás: Emergo Global Medical Device Industy Outlook (2015) 

26. ábra: Az orvosi műszerek iparára vonatkozó általános megítélés 2015-re vonatkozóan 
Forrás: Emergo Global Medical Device Industy Outlook (2015) 
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teljesíteni az iparági átlagnál. Az alábbiak közül az is kitűnik, hogy a kisvállalatok közel fele 

nagyon pozitívan tekint az idei évre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A kisvállalatok bizakodó hozzáállása kissé meglepő figyelembe véve a 2014-es bevételeik 

alakulását 2013-hoz képest. 

 

 

28. ábra: Az orvosi műszerek piacán működő vállalatok önmagukra vonatkozó előrejelzése 2015-
re Forrás: Emergo Global Medical Device Industy Outlook (2015) 

29. ábra: Az orvosi műszerek piacán működő vállalatok 2014-es árbevétele 2013-hoz viszonyítva  
Forrás: Emergo Global Medical Device Industy Outlook (2015) 
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Európából tekintve bíztató, hogy a válaszadók szerint a többi piac jellemzően nagyobb kihívást 

támaszt az ott jelenlévőkkel szemben a szabályozásnak való megfelelés tekintetében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szintén kedvező az európai vállalatokra nézve, hogy a válaszadók kontinensünket tartják – az 

Egyesült Államok mellett – kiemelkedően a legjobbnak az orvosi eszközökre vonatkozó 

szabályozások pontos definiálása tekintetében, ami a dokumentációk minőségi és mennyiségi 

standardjának konkrétumában megjelenik, az azoknak való megfelelés egyszerűségében 

ugyanakkor nem.   

 

 

 

 

A finanszírozás és tőkehiány jelentik az első számú kihívást a kisvállalatok számára a 2015-ös 

évben, míg a nagyvállalatok a szabályozások változásával és az árnyomással küzdenek majd 

előreláthatóan, ahogy azt a következő ábra is szemlélteti. 

30. ábra: A különféle piacok megítélése a szabályozásoknak való megfelelés tekintetében 
Forrás: Emergo Global Medical Device Industy Outlook (2015) 

31. ábra: A különféle piacok megítélése a szabályozások pontos definiálása tekintetében 
Forrás: Emergo Global Medical Device Industy Outlook (2015) 



      

 

78 
 

 

 

 

 

3.2 MAKROKÖRNYEZETI ELEMZÉS 

A nemzetközi kitekintés után a környezetelemzés következő szintje a magyarországi 

makrokörnyezet. Ennek elemzése a STEEP analízis keretein belül kerül kivitelezésre. A STEEP 

olyan tényezőcsoportok együttesét jelenti, amelyek mentén feltárhatóak azon makrokörnyezeti, 

külső hatások, trendek, amelyek szignifikáns hatást gyakorolnak az üzletmenetre, és így a 

vállalatra nézve veszélyt jelentenek, vagy lehetőségeket rejtenek. (Józsa, 2014)  

 

Az alábbi tényezők képezik a STEEP-analízis részét (a név az angol kifejezések kezdőbetűjének 

összeolvasásából tevődik össze): 

 Social, azaz társadalmi környezet; 

 Technological, azaz technológiai környezet; 

 Economic, azaz gazdasági környezet; 

 Ecological, azaz természeti környezet; 

 Political, azaz politikai és jogi környezet. 

 

Az analízis célja, hogy a fenti tényezőkről átfogó képet nyújtson, és ezzel hozzájáruljon a 

marketing-folyamatok tervezéséhez. 

32. ábra: Legnagyobb kihívások előrejelzése 2015-re – vállalati méret bontásban 
Forrás: Emergo Global Medical Device Industy Outlook (2015) 
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A STEEP elemzés során olyan kérdésekre keressük választ, mint például: 

 Milyen folyamatok érvényesülnek a környezetünkben? 

 Mi várható a közeljövőben? 

 Ezek a társadalmi folyamatok hogyan hatnak a szervezetünkre? 

 Adott tényező hat-e a marketingre? 

 Ha igen, akkor milyen irányba kell módosítani az adott tényező megváltozásakor a 

marketingtervet?  

 

A külső környezet elemzése számos előnnyel jár a vállalkozások számára, amelyek (nemzetközi és 

hazai tanulmányok alapján) az alábbiakban foglalhatóak össze: 

 (hosszabb időtávban) megjelenő problémák előrejelzése, lehetőségek kiaknázása; 

 rugalmas (szélesebb alapokon nyugvó) stratégiatervezés és döntéshozatal (cél az optimális 

erőforrás-allokáció); 

 fogyasztói magatartás változása okainak azonosíthatósága, változó szükségletek időben 

felismerése, és így új fejlesztési irányok időben meghatározása; 

 kormányzati döntések előrejelezhetőségének (célok megértésének) javulása, ami 

lehetőséget teremthet a lobbizásra; 

 termékválaszték optimalizálása: hosszú távon vonzó megoldások előtérbe helyezése, 

társadalmi/jogi nyomás alatt álló termékek kiváltása; 

 lehetőség a megfelelő növekedési út, módszer kiválasztására. 

A tényezők hatása lehet pozitív (ami könnyíti a stratégiát), és negatív is (ami küzdelmes stratégiát 

követel meg). Emellett a környezetelemzés nagyfokú kreativitást igényel, igazi alkotó munka. A 

tényezők értékelése és elemzése számos módszer segítségével kivitelezhetőek (de ezek alkalmazása 

ágazatonként változhat), mint például:  

 összes tényező: kölcsönhatási elemzések, szcenáriók, általános célú véleménykutatások 

stb.; 

 társadalmi környezet: sajtóelemzés; életstílus-elemzés stb.; 

 technológiai környezet: életciklus-elemzés, technológiai előrejelző módszerek stb.; 

 gazdasági környezet: makroökonomiai elemzés stb.; 

 természeti környezet: életciklus-elemzés stb.; 

 politikai és jogi környezet: közvélemény-kutatási eredmények, monitoring 

(környezetfigyelés) stb. 

 

Az alábbi elemzések során egyrészt szekunder adatokra (statisztikákra, gazdasági mutatókra) 

támaszkodtam, másrészt azokra a feltáró jellegű interjúkra, amelyeket kórházvezetőkkel és az 

elemzésem középpontjában álló vércsoport-szerológiai eszköz gyártójával végeztem.  
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3.2.1 GAZDASÁGI TÉNYEZŐK 

A gazdasági tényezők közé soroljuk többek között az inflációt, munkanélküliséget, energia-

költségeket, bruttó nemzeti terméket stb.  

A válság következtében 1993 óta először csökkent a GDP 2009-ben, ezt követően ismét növekvő 

pályára állt a mutató éves változása, ami csak 2012-ben, átmenetileg tört meg.  A GDP arányában 

kifejezett államadósság az 1990-es évek mások felében fokozatosan, jelentős mértékben csökkent, 

2005 óta meghaladja a 60%-os maastrichti küszöbértéket. A 2011-es tetőzést követő két évben 

egymás után csökkent az adósságráta értéke, 2013-ban 77% volt. A GDP-arányos kutatási és 

fejlesztési ráfordítások két évtizeden át végig 1% alatt mozogtak. 2008 óta 1% fölött alakult ez az 

érték. Dinamikus növekedés azonban csak a vállalkozási szektorban következett be, ahol 2013-ra 

már a K+F-ráfordítások közel 70%-a jelent meg. A hazai vállalás alapján 2020-ra a ráfordítások 

1,8%-át e tevékenységre kell fordítani.  

 

2013-ban a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva, ennél 

alacsonyabb csak 1970-ben volt. Uniós csatlakozásunk óta így először sikerült elérni az erre 

vonatkozó maastrichti kritériumot. (KSH kiadvány, 2014, 170.o.) 

 

Az egy főre jutó GDP növekedési trendje 2000-től az uniós átlaggal közel megegyezően változott, 

ahhoz nem közeledett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. ábra: Az egy főre jutó GDP 2005. évi átlagáron 
Forrás: KSH kiadvány (2014) 
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Magyarországon a munkanélküliségi ráta a 2000-es évek elejétől kezdve 2010-ig folyamatosan 

nőtt, azóta lassú csökkenés tapasztalható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hagyományosnak mondható területi megosztottság a munkanélküliség tekintetében kissé 

mérséklődik, ahogy az alábbi ábrán is látható.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A munkanélküliség mérséklődése (a válságból történő kilábalás jeleként) 2011-ben leginkább a 

fejlett dunántúli régiókban ment végbe, ahol a válság hatására megingott iparágak élénkülni 

kezdtek. 2012 és 2013-ban azonban két kedvezőtlenebb gazdasági helyzetű régióban (Dél-

34. ábra: A 15-74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása 
Forrás: KSH kiadvány (2014) 

35. ábra: A munkanélküliségi ráta megyénként (2013) 
Forrás: KSH kiadvány (2014) 
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Dunántúl és Észak-Magyarország) csökkent jelentősen, 2,8–3,5 százalékponttal a munkanélküliségi 

ráta, elsősorban a közfoglalkoztatás kiszélesítésével összefüggésben.” (KSH kiadvány, 2014, 96.o.) 

 

A havi bruttó átlag keresetek az elmúlt 7 évben az alábbiak szerint alakultak a nemzetgazdaságban 

– kiemelve néhány gazdasági ágat. 

 
3. táblázat: Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban 
Forrás: Saját szerkesztés 

Gazdasági ág 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Szakmai, tudományos, 

műszaki tevékenység 
281 150 292 974 297 489 303 292 330 880 322 927 344 955 

Humán-egészségügyi, 

szociális ellátás 
169 977 161 265 142 282 153 832 151 446 151 230 143 051 

Kereskedelem, 

gépjárműjavítás 
171 780 175 207 185 812 196 942 212 521 217 483 224 087 

Szállítás, raktározás 186 376 196 350 200 129 210 226 217 794 223 351 230 253 
 

„A várható élettartam egy ország gazdasági-társadalmi fejlettségének és a lakosság egészségi 

állapotának alapvető indikátora. A várható élettartam a lakosság halandósági viszonyait is kifejezi, 

az élettartam emelkedése az egészségi állapot javulásával és a halandóság csökkenésével jár együtt. 

A lakosság egészségi állapota a rendelkezésre álló humán erőforrás egyik meghatározó tényezője, 

ezért növekedése a fenntartható fejlődésnek is biztosítéka. A magyar emberek egészségi állapota 

rosszabb, mint ami gazdasági fejlettségi szintünkön elvárható lenne, és mint a szomszédos 

országokban. A halandóság csökkentésében a közép-európai régiós átlaghoz való felzárkózás a cél, 

ezzel együtt a betegségteher túlnyomó részét adó, jelentős mértékben az életmódtól függő 

krónikus nem fertőző megbetegedések számának csökkentése, az egészségkockázatos magatartási 

formák arányának, valamint a környezeti kockázati tényezők mérséklése.” (KSH kiadvány, 2014, 

130.o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36. ábra: A születéskor várható élettartam alakulása nemenként 
Forrás: KSH kiadvány (2014) 
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„2000 és 2013 között a férfiak életkorának nagyobb mértékű emelkedése következtében 

mérséklődött a nemek közötti különbség, ami európai viszonylatban még mindig magas. A 

kiegyenlítődés társadalmi okaként felmerül a nemi szerepek határainak elmosódása is, vagyis 

napjainkra az életmódot tekintve valamelyest csökken a két nem egészségtudatos magatartása 

közötti különbség. A várható élettartam fokozatos emelkedése mögött az életkörülmények 

javulása, az egészségügyi ellátás színvonalának emelkedése és az egészségtudatos magatartás 

terjedése állhat.” (KSH kiadvány, 2014, 130.o.) 

 

„Mivel a krónikus betegségek közös kockázati tényezőkre vezethetők vissza, célzott egészségügyi 

programokkal közülük sok elkerülhető lenne. A megfelelő kezeléshez való egyenlőbb hozzáférés 

mind szélesebb körben való biztosítása jelentős mértékben javítaná az Európai Unió országainak 

egészségügyi, valamint gazdasági helyzetét. A Keretstratégia szerint cél a betegségteher túlnyomó 

részét adó, jelentős mértékben az életmódtól függő krónikus nem fertőző megbetegedések 

számának csökkentése. Egyéni szinten ehhez az egészséges táplálkozás, a rendszeres sportolás, 

vagy a prevenciós programokon és szűréseken való részvétel járulhat hozzá. A kormányzat az 

egészségügyi ellátórendszer modernizációjával, népegészségügyi, prevenciós programok és 

szűrések indításával, illetve az egészséges életmód népszerűsítését célzó tevékenységek 

támogatásával tehet a javulás érdekében.  

 

A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 19 éves és idősebb korosztály tízezer lakosra jutó 

megbetegedéseinek nagysága, illetve sorrendje nemenként, korosztályonként és területileg is eltér. 

A leggyakoribb megbetegedések a keringési rendszer betegségei, közülük első helyen a 

magasvérnyomás-betegség áll.” (KSH kiadvány, 2014, 135.o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37. ábra: Főbb megbetegedések tízezer 19 éves és idősebb lakosra jutó száma 

Forrás: KSH kiadvány (2014) 



      

 

84 
 

A lakosság korábban említett öregedésének egyik következménye is lehetnek a növekedő 

egészségügyi kiadások. 

Mivel alacsony fizetőképes keresletről és meglehetősen árérzékeny piacról beszélhetünk, ezért 

törekedni kell a költséghatékony megoldások megtalálására. 

Az orvosi eszközök vevői elsősorban a kórházak. Ezek az intézmények a beszerzést jellemzően a 

kórházi költségvetésből hajtják végre, részben a kórház saját, részben államilag szabályozott 

folyamatai szerint. Ennek több aspektusa van. Egyrészt az önállósághoz tartozik a termék és 

beszállító kiválasztása, ugyanis a szabályozás leginkább a beszerzés módjára, folyamatára, a 

beszerzésben résztvevőkre vonatkozik. Másrészt mivel a kórházak alacsony költségvetéssel 

rendelkeznek, így érdemes lehet az árakat differenciálni. Egy orvosi eszköz jellemzően nagy 

beruházási költséggel jár, amit egy egészségügyi intézmény legtöbb esetben nehezen tud 

előteremteni egy összegben. Emiatt elgondolkodtató lehet esetleg lízingbe adni a berendezést. 

Külföldi anyavállalattal rendelkező cégek sok esetben azt az üzleti modellt követik, hogy az 

eszközt magát térítésmentesen bocsájtják a kórházak rendelkezésére, és a berendezéshez 

kötelezően használandó reagensen, fogyóeszközön stb. hozzák be az eszköz árát. Még ha hosszú 

távon ez jóval magasabb ár/beteg összeget is jelent, a kis összegek folyamatos kitermelése 

jellemzően könnyebben megoldható egy kórház számára, mint egy egyszeri nagyobb beruházás. 

Lehetőségként értékelhető – a munkabéreket áttanulmányozva, és EU-s fizetésekkel összevetve – a 

relatíve olcsó munkaerő. 

 

3.2.2 TÁRSADALMI TÉNYEZŐK 

A társadalmi tényezők közé soroljuk többek között a demográfiai és kulturális elemeket.  

Magyarország népessége az alábbiak szerint alakult. 

 
4. táblázat: Magyarország népességének alakulása 
Forrás: KSH honlapja 
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Néhány korfát is bemutatok, hogy látható legyen a Magyarországot jellemző öregedő népesség és 

növekvő természetes fogyás jelensége. Az érdekesség kedvéért egy 2060-ra vonatkozó előrejelzés is 

látható. (KSH honlapja) 

 

 

 

 

A magyarországi nagyvárosokat tekintve azt látjuk, hogy a XIX. század végétől a XXI. század 

elejéig a lakosságuk száma növekedést mutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38. ábra: Magyar nagyvárosok népességének alakulása 
Forrás: Józsa (2015) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Hungarian_cities.png
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Nem mindegyik város tudta tartani azonban ezt a népesség-növekedést: némelyeknél erősebb 

természetes fogyás és vándorlás tapasztalható, amint az a következő ábrán is látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi ábrán Magyarország állandó népességének alakulása látható százalékos formában. A 

narancssárga és piros területeken nőtt a lakosság száma, a barackszínű területek népessége 

nagyjából változatlan maradt, a kék színnel jelzett területeken pedig a népesség csökkenése volt 

megfigyelhető 2004 és 2014 között. (A feliratok a megyék és székhelyeik nevét jelzik.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. ábra: A természetes fogyás és vándorláskülönbözet népességszám alakító hatása a 
megyei jogú nagyvárosokban (2001-2010 közötti ávek átlaga ezer lakosra) 

Forrás: Megyei jogú városok – KSH elemzés (2012) 

40. ábra: Magyarország állandó népességének alakulása (%) 
Forrás: KSH kiadvány (2014) 
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A társadalmi tényezőkhöz tartoznak a kulturális környezeti elemek, melyek tekintetében az alábbi 

trendeket lehet megfigyelni (az utóbbi évtizedek tükrében): 

 globalizálódó kultúra: külföldi cégek termékei a polcokon mára már természetesek; 

 emellett a magyar értékek, hagyományok tisztelete (és ezekhez tartozó rendezvény-

sorozatok) is megmaradtak, kissé talán erősödtek is; 

 előtérbe került a fogyasztók individuumként történő kezelése: „mindenki valamilyen 

szempontból különleges”, ami marketinges értelemben az egyéni kezelésmód felértékelését 

jelenti; 

 a családok esetén elterjedt a kétkeresős családmodell, illetve egyre több a csonka és 

újraegyesített család (a válások számának növekedésével); 

 a női egyenjogúsággal (emancipáció) párhuzamosan növekszik a női vezetők száma, 

kitolódik a nők életkorának átlaga a szülések tekintetében; 

 a családi ciklusok változásai is megfigyelhető (pl. nők szerepe nő a döntéshozatalban); 

 a karrierista életmóddal („azért élek, hogy dolgozzak” vs. „azért dolgozom, hogy éljek”) 

párhuzamosan megjelentek a szingli életformát választók és felvállalók; 

 a megnövekedett munkaidő miatt felértékelődik az élet szabadidős része; 

 az utóbbi évekre azonban jellemző a slow mozgalom is, amely épp ezt a felgyorsult 

életmódot hivatott lelassítani. 

 

Mindez az alábbi hatással van az általam vizsgált piacra. 

Az öregedő népesség egyfajta „lehetőségként” jelenik meg, hiszen az életévek növekedésével 

jellemzően korrelál a betegségek száma, az orvosoknál eltöltött idő és a vizsgálatokon való 

részvétel.  

Munkaerő tekintetében is egyfajta lehetőségként jelenik meg a népesség korosodása és a nők 

munkavállalásának növekedése. Előbbi a tekintetben, hogy az egészségügyben általában hosszú 

munkaviszonyok a jellemzőek, így előfordulhat, hogy egy asszisztens akár évtizedekig is dolgozik 

egy orvostechnikai eszközzel. Utóbbi pedig amiatt, mert az egészségügyre jellemző, hogy „nőies 

szakma”, azaz a dolgozók döntő többsége nő. 

A nagyvárosokba való költözés, a települések összevonása növekvő embertömeget jelent – az 

orvosi vizsgálatok szempontjából is. Ez bizonyos kórházaknak nagy leterheltséget jelent, valamint 

egységnyi időre eső növekvő vizsgálati számot. Az orvostechnikai iparág ezt lehetőségként 

értékelheti a tekintetben, hogy megnő az igény a nagy kapacitású eszközök iránt, illetve a fogyó 

(egyszer használatos) eszközökben is növekedés tapasztalható. 
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3.2.3 TECHNOLÓGIAI TÉNYEZŐK 

A technológiai tényezők közé soroljuk többek között a K+F kiadásokat, technológiai transzfer 

sebességét, szabadalmi rendszert, termékéletciklust.  

 

A K+F jelentős szereppel bír a gazdasági fejlődés és a versenyképesség szinten tartásában, illetve 

javításában, különösen a Magyarországhoz hasonlóan természeti erőforrásokban szegényebb 

országok számára. A technikai fejlődésnek központi szerepe van a vezető gazdasági térségei közti 

versenyben. 2000-ben a lisszaboni döntés keretein belül fogalmazta meg az Európai Unió azt a 

célkitűzést, mely szerint a tagállamok a GDP-jük 3%-áig emelik fel a K+F ráfordításaikat egy 

évtized alatt, hogy ezzel is hozzájáruljanak Európa versenyképességének megtartásához. Az 

Európa 2020 stratégiának is része ez a cél. Az irányszámok meghatározása mellett azonban az 

említett stratégia ráirányítja a figyelmet a K+F-re szánt vállalkozásoktól származó források 

fontosságára is. A meghatározott összegek nagysága az uniós tagállamok döntő többségében nem 

éri el a kívánt szintet, így Magyarországon sem. Az elmúlt években ebben szerepet játszhatott a 

gazdasági válság következtében kialakult kedvezőtlen piaci helyzet is. Ennek ellenére a K+F 

ráfordítások folyó áron számítva az ezredfordulót követően is folyamatosan növekedtek. Bár a 

GDP-hez viszonyítva némely években csökkenést mutattak a K+F ráfordítások, tendenciáját 

tekintve növekedés figyelhető meg, ahogy az az alábbi ábrán is látható. (KSH elemzés, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bár számottevő K+F ráfordításról beszélhetünk, az Uniós átlagot tekintve Magyarország még 

mindig az alacsonyabbak közé tartozik (a középső harmad végén található). Érdekes megfigyelés 

41. ábra: A K+F ráfordítások nagyságának és GDP-hez viszonyított arányának alakulása 
Forrás: KSH elemzés (2013) 



      

 

89 
 

azonban, hogy az EU-hoz 2004-ban és 2007-ben csatlakozott 12 tagállam közül Magyarország 

rendelkezik a 4. legjobb mutatókkal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarországon (az élen járó országokhoz hasonlóan) a kutatás-fejlesztés kiadások forrásainak 

megoszlása tekintetében a vállalkozások súlya a domináns, bár a ráfordítások aránya jóval kisebb.  

Mindez a vállalkozási szektor kisebb tőkeerejére, pénzügyi lehetőségeire és gyengébb innovációs 

potenciáljára enged következtetni, ami kihat az orvostechnikai eszközök iparágára is. (KSH 

elemzés, 2013) 

A régiók közti összehasonlítások viszonylagos állandóságot mutattak az elmúlt években: a K+F 

helyek többsége a nagyvárosokhoz és felsőoktatási intézményekhez köthetőek. A főváros 

dominanciája e tekintetben is érvényesül, ami megmutatkozik a Közép-Magyarország régió 

értékeiben (ráfordítások, foglalkoztatott létszám stb.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A viszonylag alacsony K+F ráfordítások száma egyrészről veszélyként jelenik meg a vállalatok 

számára. Másrészről viszont a magyarországi vállalás (a lisszaboni döntéshez kapcsolódóan) arra 

42. ábra: A K+F ráfordítások nagysága a GDP százalékában az EZ-27 tagállamaiban (2011) 
Forrás: KSH elemzés (2013) 

43. ábra: A K+F ráfordítások a GDP százalékában Magyarország régióiban (2011) 
Forrás: KSH elemzés (2013) 
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kényszeríti az államot, hogy lépéseket tegyen a 3%-os szint elérése érdekében, amelynek egyik 

lehetséges útja a pályázati támogatás.  

 

Az orvosi műszerek piacán a fejlesztések mellett előtérbe kerül a biztonság fokozottabb ellenőrzése 

iránti igény. Ez nehézségként jelenik meg a vállalkozások számára, ugyanis fokozódó 

dokumentációval jár, és egyre több körülménynek kell megfelelni, ami többletmunkát, több 

adminisztrációt stb. eredményez. Azonban az emberi életeket közvetlenül is érintő orvosi 

eszközök e tekintetben nem köthetnek kompromisszumot: a lehető legbiztonságosabb technikát 

kell alkalmazni. Az más kérdés, hogy például a vércsoport-szerológiai technikák esetében a 

felhasználók bizonyos esetekben már az eszközök túlérzékenységéről számolnak be. Ez az 

érzékenység előfordulhat, hogy egy nagyon kicsi (tíz)ezrelékben növeli a biztonságot, azonban 

óriási plusz munkát ró a felhasználókra. Természetesen a halálesetet okozó hanyagság nem 

megengedhető, azonban a technológiai fejlesztésnél az ésszerű munkaterhelésre is optimalizálni 

kell. 

Az orvostechnológiai környezet elemei közül a genetikai fejlődésre kell a leginkább odafigyelni, 

bár hazánkban azért még kevésbé a géntechnológia, inkább a biotechnológia alkalmazása a 

hangsúlyosabb. A vércsoportok vizsgálata terén például a genetikai meghatározás egyre nagyobb 

teret követel magának, amelyet leszűrhetünk a tudományos közleményeknek a hagyományos 

technikáktól a molekuláris technikák irányába történő arányeltolódásából. (Olsson, 2004) Emellett 

azonban a mai napig mind a hazai, mind a nemzetközi klinikai transzfúziós gyakorlat arany 

standardként tartja számon a hemagglutinációs módszereket, amelyekre jellemző, hogy 

egyszerűek, megbízhatóak, jól reprodukálhatóak, biztosítják a vércsoport-rendszerek immunizáló 

hatásának kimutatását, a transzfúziók biztonságát, így előre láthatólag még hosszú évekig szolgálni 

fogják a biztonságos immunhematológiai gyakorlatot. (Anstee, 2005) 

Régóta léteznek és használatban vannak nem agglutináción alapuló módszerek (pl. enzimhez 

kötött immunoszorbens vizsgálat, áramlási citometria) és egyéb technológiák (pl. microarray), 

melyek azonban vagy nem terjedtek el, vagy még nem is kerültek alkalmazásra hazánkban.  

Az orvosi műszergyártók ezzel a viszonylagos technológiai állandósággal találkozhatnak 

Magyarországon.  

Ugyanakkor van egy kis mozgásterük is például a reagensek tekintetében. Vannak gyártók, akik 

úgynevezett nyílt rendszert fejlesztenek (mely reagens-független), és vannak, akik zárt 

rendszereket alkotnak meg (azaz csak az általuk javasolt, saját reagens használata mellett vállalják 

a garanciát a vizsgálatokra). Előbbiek jellemzően olcsóbb készülékárat, ár/beteg összeget és 

fogyóeszközöket tudnak biztosítani. Utóbbiak pedig jellemzően „térítésmentesen” kínálják az 

amúgy drága készüléküket, és a magas összegű fogyóeszközökön hozzák be annak árát. Egy orvosi 

műszergyártónál megfontolás tárgyát képezheti mindez. 
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3.2.4 TERMÉSZETI TÉNYEZŐK 

A természeti tényezők közé soroljuk többek között az ökotudatos gondolkodás térhódítását, öko- 

és biotechnológiákat, valamint zöldmozgalmak hatásait.  

„A 2007-ben létrehozott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács kidolgozta az új magyar Nemzeti 

Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát, amelyet az Országgyűlés 2013. március 25-én fogadott el. A 

keretstratégia célja, hogy az egész nemzetet összefogó, hosszú távú irányt adjon az egyéni és 

közösségi cselekvések számára. Összehasonlítva az Európai Unió stratégiájával, jóval szűkebben 

értelmezi a fenntarthatóság fogalmát. Értelmezésében a fenntartható fejlődési politika elsősorban 

egy hosszú távú erőforrás-gazdálkodási tevékenység.” (KSH kiadvány, 2014, 5.o.) 

 

Az ökológiai problémák (pl. kimerülő energiaforrások, növekvő szennyeződés stb.) hazánkat is 

érintik. Vannak törekvések a környezetvédelmi összkép javítására, azonban hazánk is – sok más 

ország mellett – elmarad a kitűzött célértékektől. Egy-két éve bevezetésre került ugyan a központi 

szelektív hulladékgyűjtés, amire szükség is volt, ha megnézzük, milyen kis arányban születtek 

hulladékkezelési beruházások a közelmúltban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ábrát megtekintve látható azonban, hogy nem csupán a hulladékkezelésre, de egyéb területekre 

is kevesebb beruházás jutott (a szennyvízkezeléshez köthető környezetvédelmi beruházások 

aránya például jelentősen csökkent 2013-ban a 2005-öshöz képest). 

 

44. ábra: Környezetvédelmi beruházások Magyarországon környezeti területek szerint 
Forrás: KSH kiadvány (2014) 
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A szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások esetében a három fő környezeti terület 

(szennyvízkezelés, hulladékkezelés és egyebek) részaránya évről évre csupán kismértékben 

változik, ahogy az a következő ábrán is látszik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termékek szintjén azt mondhatjuk, hogy 2010 és 2012 között összességében mintegy 

másfélszeresére növekedett a környezetbarát tanúsítvánnyal rendelkező termékek száma. 

„Hazánkban a környezetbarát termék minősítéssel ellátott termékek száma 2000-hez képest 2009-

re 80%-kal emelkedett. A vizsgált időszakon belül a legjelentősebb termékcsoportok az építőipari 

termékek, a csomagolóeszközök, valamint az elektromos készülékek voltak. A következő évre 

jelentősen csökkent a környezetbarát tanúsítvánnyal rendelkező csomagolóeszközök, ezen belül a 

biológiai úton lebomló egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök száma. 2010 és 2012 

között alig változott a környezetbarát termékek száma.” (KSH kiadvány, 2014, 72.o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. ábra: Szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások környezeti területek szerint 
Forrás: KSH kiadvány (2014) 

46. ábra: Környezetbarát tanúsítvánnyal rendelkező termékek termékcsoportonként 
Forrás: KSH kiadvány (2014) 
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Ez a terület tehát sok lehetőséget rejt magában. Egyrészt nyilván ez a terület is erősen szabályozott 

az orvosi műszerek piacán. Jellemzően a veszélyes hulladék (például használaton kívüli, 

megmaradt vérminták) kezelését kell megoldaniuk az érintetteknek. 

Azonban versenyelőnyre tehet szert egy vállalat, amennyiben egy orvosi műszer esetén a fogyó- és 

újrahasználható eszközök mérlege az utóbbiak felé billen. A vércsoport-szerológiában például 

bizonyos technikák döntő többségben csak eldobható eszközöket alkalmaznak, míg más technikák 

(pl. mosogatással) biztosítani tudják az eszközök újrahasználatát. 

 

3.2.5 POLITIKAI, JOGI TÉNYEZŐK 

A politikai és jogi tényezők közé soroljuk többek között a törvénykezést, rendeleteket, 

szabályozásokat. Az állami beavatkozás fő területei: a versenyelvek, a fogyasztó védelme, az 

árszabályozás, a kereskedelmi forgalmazás szabályozása stb.. A marketinget befolyásoló fő 

jogszabályok: polgári törvénykönyv, belkereskedelmi törvény, ártörvény, termékfelelősségi 

törvény, közbeszerzési törvény, médiatörvény, versenytörvény, védjegytörvény, reklámtörvény 

stb. 

A politikai környezet az érdekek és hatalmi viszonyok átstrukturálásán keresztül lényeges hatást 

gyakorol az üzleti életre. Az új kormányok, érdekcsoportok hatalomra kerülésével változhat a 

gazdaság-politika jellege, súlypontjai és a jogi szabályozás is.  

A vállalatok meghatározott jogi környezetben valósítják meg üzletpolitikájukat, az érvényes 

törvények és jogszabályok behatárolják működésük módját, védik a verseny tisztaságát, a 

fogyasztókat és a közérdeket. A vállalatoknak nyomon kell követniük a piaci tevékenységüket – 

kedvező vagy kedvezőtlen irányban – befolyásoló jogszabályi változásokat. A marketing 

mozgásterét meghatározó jogszabályok között említhetők például a belkereskedelmi-, az ár-, a 

verseny-, a védjegy-, a média-, a reklám-, a közbeszerzési törvény, a termékfelelősség. (Józsa, 

2014) 

 

Az orvosi műszerek iparága szigorúan szabályozott, hiszen a segítségükkel elvégzett vizsgálatok 

nem egyszer közvetlenül érintenek emberi életeket. A számos szabályozás, szabvány, rendelet stb. 

konkrét iránymutatást ad, azonban nehézzé is teszi az eligazodást. Bár a vállalatoknak a saját 

érdekük mindezeket betartaniuk, hiszen úgy bevédhetik magukat esetlegesen felmerülő balesetek, 

hibázások esetén, amennyiben igazolni tudják, hogy a fennálló minden követelménynek eleget 

tettek (és vélhetően emberi mulasztásról van szó). 

A magyarországi politikai környezet esetében fontos kockázati tényező lehet az orvosi műszerek 

iparága számára az állandóság hiánya, a bizonytalanság.  

Az árszabályozás az egyik legfontosabb eleme a politikai szabályozásnak, mely az orvosi műszerek 

iparágának versenyképességét nagyban befolyásolhatja. Ez érvényesül egyrészt a közvetlen 
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ármeghatározáson, másrészt a támogatás rendszerén keresztül. A támogatott termékkörbe való 

bekerülés versenyelőnyhöz juttathatja a gyártót konkurenseivel szemben.  

A tágabb politikai környezet kapcsán Magyarország 2004-es Európai Uniós csatlakozását fontos 

még kiemelni, hiszen számos területen változást hozott az orvosi műszer iparágba (pl. szellemi 

tulajdonvédelem, átlátható árképzés, környezetvédelem stb.). 

 

Az egészségügyben is jellemző a manapság kormányzati részről tapasztalható központosítás. Ez a 

helyzetkihasználástól függően egy vállalat számára előnyt is jelenthet akár. 

Bizonyos tenderek, közbeszerzési pályázatok tisztaságáról már régóta vita folyik. Ennek mélyebb 

elemzése túlmutat jelen értekezés keretein. Azonban a nem szükségszerűen egyenlő 

versenyfeltételek biztosítása mint esetleges kockázati tényező említést érdemel.  

 

A vércsoport-szerológiai eszközök – csak úgy, mint a többi orvosdiagnosztikai berendezés – helyes 

működése szigorú feltételekhez szabott, hiszen egy apró hibázás is emberi életeket követelhet. 

Nem meglepő tehát, hogy a jogalkotás tekintetében számos Európai Uniós rendelkezés, direktíva, 

jogszabály, egyezmény, állásfoglalás, ajánlás stb. található, melyek a szóban forgó biztonságot 

hivatottak biztosítani. Célom (a teljesség nélkül) bemutatni mindazokat a szabályozásokat, és az 

azokban bekövetkezett változásokat, amelyek hozzájárultak mind a nemzetközi, mind a hazai 

vérellátás biztonságának javításához. Mivel disszertációm fókuszában egy konkrét műszercsalád 

fejlesztése áll, ezért az alábbiakban csak röviden térek ki a vérkészítmények minőségét szabályozó 

jogi tételekre (a mellékletben azonban közlök erről egy bővebb anyagot), és az orvosi műszereket 

érintő rendeleteket, szabványokat stb. helyezem előtérbe (ezeket ki is emelem).  

A jogi szempontok között térek ki a téma szempontjából fontos szabványokra is. 

 

A jogalkotókon kívül a közvélemény is megkülönböztetett figyelmet fordít a vérkészítmények 

minőségére, melynek egyik oka az alapanyagként szolgáló vér, illetve vérkomponens emberi 

eredete, valamint a vérkészítmények előállítási és felhasználási sajátosságai. Sokáig vita zajlott 

arról is, hogy az emberi vér és az abból előállított különféle készítmények gyógyszernek 

tekinthetők-e, mára azonban egyértelmű a rendelkezés, miszerint annak tekinthetőek. Ezek 

ugyanis  

 gyógyítás céljából jönnek létre;  

 számos vizsgálat kontrollálja és szavatolja a biztonságot és hatásosságot a készítésük során;  

 jól körülhatárolható esetben (orvosi indikáció alapján) alkalmazhatóak csupán, valamint 

 gyógyító hatásuk objektív módon is igazolható. (Tóth, 2005) 
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Az 1997. évi CLIV. törvényben szerepel az orvostechnikai eszköz konkrét definíciója is, mely 

2014. I. 1-től hatályos (és amelyet a 2013. évi CCXLIV. törvény 27. §-ában állapítottak meg): 

„orvostechnikai eszköz: minden olyan, akár önállóan, akár más termékkel együttesen használt 

készülék, berendezés, anyag, szoftver vagy más termék – ideértve az azok megfelelő működéséhez 

szükséges szoftvert, amely a gyártó szándéka szerint kifejezetten diagnosztikai, illetve terápiás 

célra szolgál, valamint a rendelésre készült eszköz, továbbá a klinikai vizsgálatra szánt eszköz is –, 

amely a gyártó meghatározása szerint emberen vagy emberből származó mintán történő 

alkalmazásra szolgál: 

 betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség tüneteinek 

enyhítése, 

 sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése 

vagy kompenzálása, 

 az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, helyettesítése, illetve 

pótlása vagy módosítása, 

 fogamzásszabályozás 

céljából, és amely rendeltetésszerű hatását az emberi szervezetben vagy szervezetre elsősorban 

nem farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus módon fejti ki, de működése ilyen módon 

elősegíthető.” (1997. évi CLIV. törvény) 

 

Mivel ezek alapján elmondható, hogy a vér és 

vérkészítmények gyógyszernek minősülő 

készítmények, így értelemszerűen a 

gyógyszerekre vonatkozó minőségbiztosító 

szabályokat és elveket kell alkalmazni a minőségi 

követelményeik összeállítása során. Az emberi 

vér (mint alapanyag) sajátságai ellenére a 

minőség-ellenőrzés képes egységesen kezelni a 

vérkészítményeket, valamint minőségi 

szabványleírásokat is készíteni rájuk. 

Ahogy a 8. táblázatban is látható, a gyártás 

megjelenik a legfontosabb szempontok között.  

A vérkészítmények a minőségbiztosítás 

szempontjából 2 csoportba sorolhatóak. A labilis 

vérkészítményekre jellemző, hogy hagyományos 

vérellátós technológiákkal készülnek 

(centrifugálás, szűrés stb.), egyedi előállításúak, 

5. táblázat: A vérkészítmény-előállítás fontosabb a 
Szabályos Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP) szerinti 
szempontjai 
Forrás: Jenei-Lipták (2000) 
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jelentkezik esetükben a donor-recipiens kompatibilitás kérdésköre, valamint hogy kórházak a 

felhasználóik. Disszertációm középpontjában az ebbe a kategóriába tartozó vérkészítményeket 

vizsgáló vércsoport-szerológiai eszközök állnak.12 Az ezekkel kapcsolatos minőségügyi rendszer 

kitér többek közt: 

 donorszervezésre; 

 vérvételre; 

 vérkészítmény előállításra; 

 tárolásra; 

 szállításra; 

 forgalmazásra. 

A transzfuziológia úgynevezett preparatív munkafolyamatainak a GMP13 elvein kell nyugodniuk, 

melynek alkalmazását az érvényben lévő hazai jogszabályok teszik kötelezővé. A szűrő és donor 

vércsoport meghatározó vizsgálatok történhetnek automatizált gépeken is a gyári előírások szerint. 

Emellett lehetőség van megfelelni az Európa Tanács és a WHO (World Health Organization) 

ajánlásainak is. (Jenei-Lipták, 2000) 

 

A 93/42/EGK irányelve az orvostechnikai eszközökről tartalmazza az in vitro diagnosztikai eszköz 

fogalmát, mely szerint: „bármely olyan eszköz, amely reagens, reagenstermék, készlet, műszer, 

berendezés vagy rendszer, akár önmagában, akár együttesen a gyártó által meghatározott 

rendeltetés szerinti használat14 során in vitro alkalmazva az emberi testből származó minták 

vizsgálatához, a fiziológiai és egészségi állapotra vagy betegségre, vagy pedig a veleszületett 

rendellenességre vonatkozó információk biztosítására szolgál”. (93/42/EGK irányelv) Ugyanezen 

irányelv kitér – többek közt – a gyártási és környezeti jellemzőkre is, melyek értelmében „az 

eszközöket úgy kell tervezni és gyártani, hogy amennyire lehet, megszüntesse vagy a lehető 

legkisebbre csökkentse a következő kockázatokat”, ideértve az alábbiakat: 

 „a fizikai sajátosságokkal, ideértve a térfogat/nyomás arányával, a méretbeli és adott 

esetben az ergonómiai sajátosságokkal kapcsolatos sérülések kockázatai; 

 az ésszerűen előrelátható környezeti viszonyokkal, mint például a mágneses terekkel, a 

külső elektromos hatásokkal, elektrosztatikus kisülésekkel, nyomással, hőmérséklettel 

vagy a nyomás és a gyorsulás változásaival összefüggő kockázatok; 

                                                           
12 A másik kategóriát az úgy nevezett stabil vérkészítmények (vérből készült gyógyszerek) alkotják, melyekre a 

gyógyszerkönyvek előírásai, a törzskönyvezés és a forgalomba hozatal szabályai vonatkoznak. (Jenei-Lipták, 2000) 
13 A gyógyszergyártói tevékenység hatására már a kilencvenes évek közepén megjelent a Helyes Gyógyszergyártás 

gyakorlata (angol nevének kezdőbetűi adják ki a GMP betűszót) a vérellátók dokumentációs rendszerében és 

működésében. Ennek kibontakozása (jogszabályi megfelelése) a 44/2005 (X. 19.) EüM rendelet. 
14

 „Rendelésre készült eszköz”: bármely olyan eszköz, amely kifejezetten egy kellő szakképzettséggel rendelkező orvos 

írásbeli rendelvénye szerint, az orvos felelősségére, egyedi tervezési jellemzőkkel készült. (93/42/EGK irányelv) 
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 a vizsgálatokhoz vagy kezelésekhez általában alkalmazott egyéb eszközökkel való zavaró 

kölcsönhatás kockázatai; 

 ha a karbantartás vagy kalibrálás nem lehetséges (például az implantátumok esetén), a 

felhasznált anyagok elöregedéséből, illetve a mérő vagy szabályozó rendszerek 

pontosságának csökkenéséből származó kockázatok.” (93/42/EGK irányelv) 

A mérőfunkcióval rendelkező eszközök tervezésekor és gyártásakor – az irányelv értelmében – 

elegendő stabilitást és pontosságot kell biztosítani a rendeltetési célnak megfelelő pontosság 

határokon belül. A mérés, megfigyelés, kijelzés skáláit az ergonómiai elvekkel összhangban kell 

megtervezni. 

A 98/79/EK irányelv az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről 1998. október 27-én 

került kiadásra, a hatályba lépésére 5 évet szántak, azaz 2003-tól kötelező ennek betartása az 

Európai Unión belül. Célja, hogy az EU piacon meglévő és megjelenő diagnosztikai termékek 

(reagensek, segédeszközök, műszerek) széles skálájának minőségi, alkalmazás-biztonsági feltételeit, 

követelményeit szabályozza és ellenőrizhetővé tegye az egyes tagállamok jogharmonizációja 

jegyében. 

A 98/79/EC irányelvek betartása már egymagában minősítő tényező. Ugyanazt a szemléletet 

követi, mint az ISO rendszer, több érintkezési ponton találkozik a két követelményrendszer. Ezt 

mutatja a következő táblázat: 

 
6. táblázat: Az ISO 9001-2000 rendszer és a 98/79/EK irányelv szemlélete közti hasonlóság 
Forrás: ISO, 98/79/EK irányelv 

Folyamat ISO 9001-2000 98/79/EC 

Fejlesztés Folyamat(ok) leírása, 

dokumentálása, 

ellenőrzése/javítások elvégzése 

Az „elfogadott tudásszint”, a termék 

paramétereinek meghatározása, a 

termékre vonatkozó követelmények 

megvalósítása 

Gyártás Folyamat leírása, dokumentálása 

(az EU irányelvek alapján!), 

egységek, rendszerek 

minőségellenőrzése 

Maximális megfelelőség meghatározása 

(tűréshatárok, kockázatok), a 

kockázatok és eltérések megjelölése, 

specifikáció, kezelési útmutató és 

üzembiztonsági lap kidolgozása 

Tesztelés, 

bemérés 

Klinikai és műszaki paraméterek 

minőségellenőrzési eljárásainak 

kidolgozása és alkalmazása (belső 

ellenőrzés) 

A tudásszint ellenőrzése (specifikáció, 

dokumentáció egybevetése), a termék 

forgalomba-hozatali engedélyének 

kérelme, egyéb engedélyek (CE, EMC, 

stb.) beszerzése 

Forgalomba-

hozatal, 

értékesítés 

Marketing/értékesítési folyamat 

leírása, dokumentálása, ellenőrzése, 

követő rendszerek felépítése 

(szerviz, vevőszolgálat, tanácsadás), 

logisztikai folyamat leírása, 

dokumentálása, követése 

Adatszolgáltatás, az engedélyezési 

dokumentumok nyilvántartása az utolsó 

gyártást követő 5 évig, a termék követelt 

feliratokkal, szimbólumokkal való 

ellátása, az irányelvek szerinti kiszállítás 

biztosítása 
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A minőségügyi rendszer bevezetése és folyamatos fejlesztése a 2000-es évektől kezdve, valamint a 

technikák (és azok fejlesztése, akár az automatizálás révén) óriási fejlődést hozott a transzfúziós 

medicina terén a donor- és betegbiztonsággal kapcsolatosan, melyekkel jelentősen lecsökkenthető 

volt a transzfúzióval átvihető betegségek, valamint a kialakuló komplikációk előfordulása.   

 

A 2002/364/EK határozat az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök közös műszaki 

leírásairól a következő vércsoportok meghatározására használt reagensekre és 

reagensszármazékokra (beleértve a megfelelő kalibráló és kontrollanyagokat) vonatkozik (egyéb, 

pl.: HIV markerek kimutatása mellett): AB0-rendszer, Rhesus (C, c, D, E, e), anti-Kell. Ezen 

határozatban olvashatóak a disszertáció fókuszában álló műszercsaláddal kapcsolatosan is igen 

fontos fogalmak, úgymint: (diagnosztikai) érzékenység, valódi pozitív, álnegatív, (diagnosztikai) 

specificitás, álpozitív, valódi negatív.15 Az említett vércsoportok meghatározásánál, ha a 

teljesítőképesség-értékelés során eltérő eredmények születnek, a határozat szerint azt a lehető 

legmélyebben ki kell elemezni, például további tesztrendszerekben vagy eltérő módszer 

alkalmazásával. A szóban forgó vércsoportok meghatározásánál a gyártó (által a kibocsátás előtt 

végzett) tesztfeltételeinek biztosítaniuk kell, hogy minden gyártási sorozat megbízhatóan és 

megismételhetően azonosítsa az illető antigént, epitópot, antitestet. (2002/364/EK irányelv)  

 

Az említett 2002/364/EK határozat módosításait a 2009/108/EK határozatban foglalták össze. Ezen 

határozatban pontosításra kerül a gyorsteszt16 fogalma, további követelményekkel egészítették ki a 

bizonyos tesztekre vonatkozó követelményeket, valamint bizonyos szűrővizsgálatok mintavételi 

eljárását is pontosították. Ezekből kifolyólag és ezek alapján a melléklet is módosításra került. Jelen 

határozat kitér arra is, hogy a teljesítőképesség-értékelést a tudomány általánosan elfogadott 

jelenlegi állásának megfelelő teljesítményű, kipróbált eszközzel történő közvetlen 

összehasonlítással kell végrehajtani. (2009/108/EK irányelv) 

 

Az Európai Unió 2002-ben jelentette meg a 2002/98/EK-t, amely az úgy nevezett „anya direktíva”. 

Ez rendelkezett a vérellátók feladatairól (pl. dokumentáció, adatnyilvántartás stb.) A 2004/33/EK – 

az „anyadirektíva végrehajtási utasítása – pontosan meghatározza az emberi vér és 

vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására stb. vonatkozó minőségi és 

                                                           
15 (Diagnosztikai) érzékenység: Annak a valószínűsége, hogy a készülék pozitív eredményt ad a vizsgált marker jelenléte 

esetén. Valódi pozitív: olyan minta, amely a vizsgált marker szempontjából ismerten pozitív, és amit az eszköz helyesen 

azonosít. Álnegatív: Olyan minta, amely a vizsgált marker szempontjából ismerten pozitív, és amit az eszköz helytelenül 

azonosít. (Diagnosztikai) specificitás: annak a valószínűsége, hogy a készülék negatív eredményt ad a vizsgált marker 

hiányában. Álpozitív: Olyan minta, amely a vizsgált marker szempontjából ismerten negatív, és amit az eszköz 

helytelenül azonosít. Valódi negatív: Olyan minta, amely a vizsgált marker szempontjából ismerten negatív, és amit az 

eszköz helyesen azonosít. 
16 Gyorsteszt: „olyan módszer, amely csak egyedi mintákon vagy kis sorozatok esetében alkalmazható, és amelyet a 

betegközeli vizsgálatok eredményeinek gyors megállapítására fejlesztették ki.” (2002/364/EK irányelv) 
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biztonsági előírásokat, valamint ezek technikai követelményeit. Magyarország a 3/2005 (II.10.) 

EüM rendeletben tér ki ezen elvárásokra. Ezeken kívül még két direktíva, a 2/2007 (I. 24.) EüM 

(Egészségügyi Minisztérium) rendeletben megjelent 2005/61/EK és a 2005/62/EK szabályozza a 

vérellátásban kötelezően kialakított minőségügyi rendszert.  

 

Fontos még kiemelni, hogy csak olyan tesztrendszerek alkalmazása lehetséges, amelyek 

rendelkeznek CE jelzéssel – összhangban a 8/2005. (III. 13.) ESzCsM (Egészségügyi, Szociális és 

Családügyi Minisztérium) rendelettel (Barótiné dr. T., 2008) és a 4/2009 (III. 19.) EüM rendelettel 

(4/2009. (III. 17.) EüM rendelet). 

 

A gyártókat és a tanúsítást végző szervezeteket érintő – az orvostechnikai eszközök terén végzett 

ellenőrzésekről és értékelésekről szóló – kötelezettségekről, az egyes kiemelt fontosságú 

változásokról a 2013/473/EU ajánlás, valamint a Bizottság 920/2013/EU végrehajtási rendelet 

rendelkezik. A szóban forgó ajánlás rendelkezéseit kell követni a termékértékelések, 

minőségbiztosítási rendszerértékelések, és egyéb (pl. be nem jelentett17) ellenőrzések során. Az 

általános követelmények vizsgálata kiterjed többek közt: 

 veszélyek azonosítására; 

 az említett veszélyekhez kapcsolódó kockázat értékelésére és csökkentésére; 

 óvintézkedésre a fennmaradó kockázatok kapcsán, 

 a tudomány és technika legújabb állásának megfelelő biztonsági elvek alkalmazására. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető körülményeken túl az alábbi szempontokra is: 

 tervezés, gyártás és csomagolás; 

 címkézés az eszközön, az egységenkénti vagy a kereskedelmi csomagoláson és használati 

utasítás. 

Ellenőrzés alá továbbá kerül az is, hogy a műszaki dokumentáció helytálló, következetes, releváns, 

naprakész és teljes-e. A rendelet alapján telephelyi értékelésekre is számítani kell. Ellenőrzésre 

kerül az (nyers)anyagok és összetevők nyomonkövethetősége is. Maga a szervezet üzleti szerkezete 

is átvilágításra kerül olyan értelemben, hogy megvizsgálják, alkalmas-e orvostechnikai eszközök 

megfelelőségének biztosítására. (2013/473/EU ajánlás) 

 

A műszercsaládot is érintő, termékfelelősséget szabályozó jogi aktus Európában a 85/374/EGK 

számú irányelv, valamint az annak megfelelő tagállami jogszabályok, melyet hazánkban az 1993. 

évi X. törvény szabályoz (az implementálás óta). Ezek alapján a gyártó felel a termékhiba okozta 

kárért, ez az objektív felelősség elve. (Tóth, 2007)  

                                                           
17 Háromévente legalább 1 alkalommal hajtanak végre be nem jelentett ellenőrzéseket, amelyek legalább egy napig 

tartanak, és legalább két ellenőr hajtja őket végre.  
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Az irányelv kimondja, hogy egy termék hibás, ha nem nyújtja az elvárható biztonságot, tekintettel 

különösen: 

 a termék kiszerelésére; 

 a termék ésszerű használatára; 

 a termék forgalomba hozatalának időpontjára.  

 

Az irányelv a következő károkra vonatkozik: 

 halál vagy testi sérülés által okozott kár; 

 a hibás terméken kívül más, személyes használatra vagy fogyasztásra használt dologban 

okozott kár 500 euró értékhatár fölött. (85/374/EGK irányelv) 

 

A különböző irányelvek, ajánlások és egyéb jogi aktusok mellett vannak a gyógyászati 

készülékekre (és azok műszaki felhasználhatóságára) vonatkozó szabványok is, melyeknek való 

megfelelés segítheti a gyártókat ergonómiailag, műszakilag kiemelkedőbb műszerek 

megalkotásában, valamint a piacon való kitűnésben. Az alábbi táblázatban egy rövid történeti 

áttekintés látható a szóban forgó eszközökre vonatkozóan. A felsorolás a teljesség igénye nélkül 

született, és elsősorban a nagy hangsúllyal bíró amerikai és európai18 szabványok kerültek a 

táblázatba. Fontos szempont volt még, hogy általános szabványokra nem térek ki, hanem az orvosi 

eszközökre vonatkozó szabványokat említem meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Az amerikai és nemzetközi szabványok megfeleltethetőségéről egy hosszabb táblázat található a mellékletben.  

47. ábra Fontos ISO és IEC szabványok történelmi áttekintése 
Forrás: Human Factors and Ergonomics Society honlapja 
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Az alábbiakban egy rövid történeti áttekintés látható táblázatos formában a kifejezetten 

ergonómiai vonatkozású, orvostechnikai eszközökre alkalmazandó szabványokról.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahogy az látható, az ANSI19/AAMI20 szabvány folyamatos fejlesztésen „esett át”, mire elérte mai 

formáját. 1988-2009-ig élt a HE48-as, 2001-2010-ig a HE74-es, és 2009-től él a HE75-ös szabvány. 

A táblázatban is szereplő második kiadás, az ANSI/AAMI HE48:1993-es tervezési alapelvekről 

szóló szabványt tehát már az ANSI/AAMI HE75:2009-es szabvány helyettesíti. (Israelski, 2013) 

Az ANSI/AAMI HE74:2001-es szabvány (ergonómiai tervezési folyamat orvosi eszközökhöz) már 

nem önálló szabvány, ugyanis mellékletként be lett olvasztva IEC 62366-ba. Főbb szempontjai 

                                                           
19 ANSI (American National Standards Institute, Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet) nonprofit szervezet, melynek 

célja ipari szabványok kidolgozása az Amerikai Egyesült Államok számára. Az ANSI tagja a Nemzetközi Szabványügyi 

Szervezetnek (ISO) és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottságnak (IEC), ezzel is erősítve a kapcsolatot. 
20 AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation): az idén 50. évfordulóját ünneplő, amerikai 

alapítású szervezet az orvostechnika folyamatos korszerűsítését, biztonságos és hatékony használatának fejlesztését tűzte 

ki zászlajára. 

48. ábra: Fontos ISO és IEC szabványok történelmi áttekintése 
Forrás: Human Factors and Ergonomics Society honlapja 

49. ábra: Ergonómiai szempontokat a középpontba állító szabványok áttekintése 
Forrás: Human Factors and Ergonomics Society honlapja 
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közé tartozik, hogy összekapcsolja az ergonómiai folyamatokat a tervezési ciklusokkal, és hogy 

konkrét példákat hoz a javasolt elemző és tesztelő módszerekre. 

Az ANSI/AAMI HE75:2009-es szabvány elődeihez képest közel négyszer annyi oldalon mutatja be 

az orvosi eszközök felhasználói felületének tervezésére és értékelésére vonatkozó alapelveket (pl. 

használhatósági tesztelés, csomagolástervezés, figyelmeztető jelzések megtervezése stb.), tervezési 

elemeket (pl. automatizálás alkalmazása, kijelzők stb.) és megoldási javaslatokat (pl. 

munkaállomásokra). Egy kézben hordozható pulzoximéter kijelzőjének HE-75 szabvány szerinti 

átalakítása látható az 50. ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbiakban egy infúziós pumpa figyelmeztető jelzésének felhasználói felülete lett átalakítva a 

HE-75 szabvány alapján. Az eredmény a következő képen látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. ábra: Kézben hordozható pulzoximéter kijelzőjének HE-75 szabvány szerinti átalakítása 
Forrás: Weinger-Wiklund-Kendler (2012) 

51. ábra: Infúziós pumpa figyelmeztető jelzésének HE-75 szabvány szerinti átalakítása 
Forrás: Weinger-Wiklund-Kendler (2012) 
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A használati útmutatók fejlesztésére is lehetőséget ad a HE-75 szabvány. Az alábbiakban erre 

láthatunk egy példát: egy glükométer használati útmutatóját tervezték át a szóban forgó szabvány 

alapján. 

 

Az ANSI/AAMI HE75:2009-es szabványról általánosságban elmondható, hogy egy hasznos eszköz 

tud lenni több stakeholder csoport számára az orvosi eszközök tervezésében és használatában. 

Szem előtt kell tartani azonban, hogy minden tervezési döntés egyedi, így a szabvány csupán 

általános iránymutatást ad, nem pedig konkrét szabályokkal, kötelező követendő lépésekkel 

szolgál. A legsikeresebben úgy lehet alkalmazni, ha professzionális módon történik a felhasználása 

(nem ad hoc jelleggel), helyes döntések születnek az alkalmazását tekintve és precíz, szigorú 

előírásoknak megfelelő tesztelések kapcsolódnak hozzá. 

 

Az ISO 14971-es szabvánnyal való harmonizáció értelmében a veszélyes helyzetekkel 

kapcsolatosan megállapított kockázatokat meg kell becsülni (ISO 14971:2007, 4.4) és ki kell 

értékelni (ISO 14971:2007, záradék 5). Ha egy kockázati érték már nem elfogadható, akkor a 

gyártó feladata, hogy meghatározott kockázatirányítást hajtson végre, és ellenőrizze, hogy a 

kockázat az elfogadható szintre csökkent-e (ISO 14971:2007, 6.3). 

A gyakran használt funkciók azonosítása egy fontos pontja a felhasználói szempontú tervezési 

folyamatnak, azok rendellenes használata ugyanis megnöveli a felhasználói hiba valószínűségét. A 

felhasználói felületen lévő design apró hiányosságainak összessége növelheti a felhasználói hiba 

valószínűségét és ezek következményeit. Példa ezekre a hiányosságokra: rossz minőségű, 

szegényes címkézés, kétértelmű vezérlő-kijelző kapcsolatok, a mutatók nehézkes leolvashatósága, 

csatlakozók, melyeken hiányoznak a megfelelő jelzések, nem következetes szoftver navigációs 

52. ábra: Glükométer használati útmutatójának HE-75 szabvány szerinti átalakítása 
Forrás: Weinger-Wiklund-Kendler (2012) 
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eljárások stb. Jobb esetben a hiányosságok miatt az eszköz használatának megtanulásához (és a 

gyakori feladatok végrehajtásához) szükséges idő megnőhet (a nagymértékű teljes mentális és 

fizikai terhelés következtében). Legrosszabb esetben viszont ezek a hiányosságok felhasználói 

hibát eredményezhetnek, mert a felhasználónak több figyelmet kell fordítania az orvostechnikai 

eszköz működésére, miközben a páciens biztonságára kevésbé tud odafigyelni. Mindez szorosan 

kapcsolódik az automatizálás kérdéskörével (hiszen ez esetben a felhasználó „helyett” az eszköz 

„dolgozik”). 

Ahogy a munkaterhelés nő, általában (különféleképpen) nő a hiba esélye is. Kevesebb idő jut 

leellenőrizni az elvégzett munkát, megfontolni a többi lehetőséget és a sietség miatt nagy az esélye 

a pontatlanságnak és a hibázásnak. A felhasználói felülettel kapcsolatos frusztráció miatt a 

felhasználó lerövidítheti a feladatot, esetleg improvizálhat, vagy jó szándékkal „optimalizálást” 

(azaz észre vehetetlen hibákat) hajthat végre, amik a biztonságát veszélyeztetik. 

Hibás használathoz vezethetnek például a félreérthető felhasználói felületek, mint például: 

 összetett vagy zavaros irányító rendszer; 

 kétértelmű, vagy nem egyértelmű az orvostechnikai eszköz állapota; 

 kétértelműen, vagy nem egyértelműen jelzett beállítások, mérések vagy más információk; 

 megtévesztő eredmények; 

 hiányos láthatóság, hallhatóság vagy tapinthatóság; 

 az ellenőrzési lehetőségek, vagy az aktuális állapotot jelző információk hiányos leképezése; 

 ellentmondásos módok vagy leképezések. 

A használhatósági tesztelések további előnye lehet a vásárló elégedettségének növekedése, melyet 

bár a szabvány megemlít, annak részletes taglalása kívül esik a hatáskörén.  

A felhasználás feltételeinek legfontosabb paraméterei az egyedi orvostechnikai eszközökkel 

kapcsolatban olyan jellemzőket foglal magában, mint: 

 steril, vagy nem steril; 

 eldobható, vagy újrahasznosítható; 

 csak egy beteg, vagy több beteg is használhatja; 

 kórházi, vagy otthoni használatra; 

 mentőben használják vagy a kórházban: hordozható, vagy falra szerelhető; 

 általános helyen, vagy műtőben kerül felhasználásra; 

 stb. 

A szabvány a használati útmutatóról is rendelkezik. Ezek szerint a gyártónak figyelnie kell a 

konkrét feladatok leegyszerűsítésére, és a nem rendeltetésszerű használatból eredő kockázat 

minimalizálására. A használati utasításnak tartalmaznia kell az általános rutinfeladatokat és a 

ritkábban, vészhelyzet esetén használatos feladatokat.  
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A már említett felhasználói felület tervezésekor a felhasználó igényeire és követelményeire kell 

fókuszálni. Egy több tudományágat átfogó csapat méri fel az igényeket, melyek alapján a 

felhasználói felület tervezése történik. A csapat tagjai lehetnek aktuális felhasználók, 

mérnökök/tervezők, felhasználói-felület specialisták, (kognitív) pszichológusok, programozók, 

használhatósági mérnökök, marketing és gyakornoki személyzet. Ahogy később a kutatásnál látni 

fogjuk ez valósult meg az ACT műszercsalád fejlesztése során is: együtt dolgoztak orvosok, 

asszisztensek, mérnökök, és a felhasználók igényeit összegyűjtő pszichológusok és műszaki 

menedzserek.  

A használhatósági ellenőrzés célja az orvostechnikai eszközhöz tartozó használhatósági előírás 

jóváhagyása. Feladata – többek között – az orvostechnikai eszköz részleteinek kidolgozása és 

szükség esetén korrekciók végzése a felhasználói felületen. Mindez történhet a kész felhasználói 

felület ellenőrzésével, vagy a leendő felhasználók megfigyelésével bármely orvostechnikai eszköz 

vagy orvostechnikai eszköz (nagyon valósághű) prototípusának használata közben szimulált vagy 

valós felhasználói környezetben. A későbbiekben bemutatott fókuszcsoportos kutatás mindhárom 

fázisában ez meg is valósult. 

Sok tekintetben megegyezik az IEC 60601 szabványcsaláddal, az alábbi változásokat vezették be 

azonban: 

 az elektromos orvosi eszközöket kiterjesztették, és így már az összes orvosi eszközre 

vonatkoznak a követelmények; 

 az „operátor” szót „felhasználóra” cserélték; 

 beletették az ISO 14971:2007 kockázatmenedzsment nyelvezetét; 

 több gyakorlatias mellékeltet tartalmaz, mint elődei; 

 bár a használhatóság szót alkalmazza, emellett nagy hangsúlyt fektet a kockázatértékelésre 

és –irányításra. 

A visszajelzések azt mutatják, hogy a használhatóság tervezés sok gyártó számára okoz nehézséget, 

ezért az IEC 62366 lehetne sokkal használhatóbb is, hogy támogassa a gyártók munkáját. A 

jelenleg érvényes harmonizált szabvány Magyarországon az EN 62366:2008, melynek értelmezése 

időnként komoly nehézségek árán sikerül csak. Talán az értelmezési nehézségek felismerése (és 

persze a szabványok felülvizsgálati ciklusa) vezetette arra a szabvány alkotókat, hogy kiadják az 

IEC 62366-1:2015 „Medical devices- Part 1: Application of usability engineering to medical 

devices” című szabványt. Az IEC 62366-1 és a hamarosan megjelenő IEC 62366-2 együtt fogja 

leváltani az IEC 62366:2007-t (EN 62366:2008). Az új szabvány 1. részében az aktuális koncepciók 

szerint frissítették és egyszerűsítették a használhatóság tervezés folyamatát. Ezen kívül 

megerősítették a kapcsolatot az ISO 14971-gyel. A 2. rész részletes útmutatást fog nyújtani majd az 

1. rész megfelelő alkalmazásához, valamint részletes leírást tartalmaz az alkalmazható 
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módszerekről, amelyek túlmutatnak az orvostechnikai eszközök felhasználói felületének 

biztonságával kapcsolatos szempontokon. (ISO honlapja) 

 

Ahogy fent említettem, az általánosan (szinte) bármely termékre értelmezhető szabványokat 

külön nem vizsgáltam, így nem térek ki az alábbiakra sem részletesen, annak ellenére, hogy 

lehetnek kapcsolódási pontok köztük és az általam vizsgált vércsoport-szerológiai műszercsalád 

között: 

 a számítógépes munkahelyekre vonatkozó ergonómiai követelményekkel foglalkozó 

ANSI/HFES 100-2007-es szabvány; 

 a szoftverek felhasználói felületére vonatkozó ergonómiai követelményekkel foglalkozó 

HFES 200-as szabvány; 

 az antropometriai adatok terméktervezéshez történő felhasználására vonatkozó 

ergonómiai követelményekkel foglalkozó HFES 300-as szabvány; 

 stb. 

Ezen kívül csak az alábbi felsorolás részeként kerülnek megemlítésre azok az orvosi vonatkozású 

szabványok, melyek nem nevezhetőek mérföldkőnek: 

 az orvosi eszközöknél használt szoftverek életciklusára vonatkozó követelményeket 

taglaló IEC21 62304-es szabvány; 

 az elektrotechnikai orvosi eszközökhöz kapcsolódó ismétlőtesztekre és javítás utáni 

tesztekre vonatkozó követelményeket taglaló IEC 62353-as szabvány; 

 orvosi képalkotáshoz kapcsolódó mágneses rezonancia műszerekkel kapcsolatos 

követelményeket érintő IEC 62464-es szabvány; 

 orvosi eszközöket felölelő IT hálózatok esetében a kockázatmenedzsment alkalmazására 

vonatkozó IEC 80001-es szabvány; 

 stb. 

 

Az orvosi eszközökkel kapcsolatos különféle jogi hátteret adó határozatok, irányelvek, ajánlások 

stb., valamint szabványok bemutatása után a téma egy új aspektusa kerül bemutatásra a következő 

fejezetben. 

A gazdasági vonatozások bemutatása és az orvosi műszerek iparági ismertetése, valamint a 

makrokörnyezet áttekintése után a téma további szűkítésének következő lépése, hogy a 

vércsoport-szerológiát is górcső alá vegyük, lévén a disszertáció középpontjában egy vércsoport-

szerológiai termékcsalád áll. 

 

                                                           
21 IEC (International Electrotechnical Commission, Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság): londoni alapítású, svájci 

központú, nonprofit szervezet, mely elektrotechnikai eszközökkel kapcsolatos nemzetközi szabványokat készít elő és 

publikál. 
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3.3 VÉRCSOPORT-SZEROLÓGIA 

A vércsoport-szerológia a vérvizsgálatokkal foglalkozó laboratóriumi diagnosztika, azon belül a 

transzfuziológia egyik szakterülete. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat a világon mindenhol 

vérellátó intézetekben, vagy kórházak immun-hematológiai, illetve vércsoport-szerológiai 

osztályain, illetve a központi laboratóriumok erre kijelölt részlegében – egyes országokban 

magánlaborokban is – végzik. 

Vércsoport-szerológiai módszereket alkalmaznak a mindennapi laboratóriumi és klinikai 

gyakorlatban, igazságügyi (bűnügyi technikai), valamint (populáció)genetikai vizsgálatokban 

egyaránt. „A vérátömlesztéssel foglalkozó tudomány, a transzfuziológia alapvető vizsgáló módszere 

a vércsoport-szerológia.” (OVSZ honlapja) A transzfúziók sikerét a megfelelőség (vércsoport-

szerológiai kompatibilitás vizsgálatok) adja. (Nemes Nagy-Nagy, 2013) 

A vércsoport-szerológia definíció szerint a vörösvérsejtek felszínén (sejtmembránján) lévő, 

vércsoport-tulajdonságokat hordozó vércsoport antigének és a savóban lévő, az antigénekkel 

szemben specifikusan termelődő ellenanyagok, az ún. vércsoport antitestek in vivo és in vitro 

reakcióival foglalkozik. Az alábbi ábrán az egyik legismertebb vércsoport-rendszer mentén van 

mindez bemutatva. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vércsoport-szerológiai szempontból fontosabb szerepet játszó antitestek az ún. 

immunglobulinok (Ig) alábbi öt osztályába (izotípusába) tartoznak: (1) IgM (nagy móltömegű, 

elméletileg akár 10 antigén megkötésére is képes), (2) IgG (legnagyobb mennyiségben előforduló, 

kis móltömegű, jelentősége továbbá, hogy csak ez az izotípus képes a méhlepényen keresztül a 

magzatba jutni, ezzel segítve őt a környezetében jelen lévő kórokozók legyőzésében), további 

ritkábban előfordulók még: (3) IgA, (4) IgD és (5) IgE.  

 

53. ábra: A vörösvérsejtek felszínén lévő antigének és a savóban lévő antitestek 
Forrás: Saját szerkesztés az About the MCAT honlapja alapján (MCAT honlapja) 
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Az allél és/vagy kapcsoltsági viszonyban lévő gének által létrehozott antigének és antitestek 

vércsoport-rendszereket alkotnak. (Ápolástudomány honlapja) Összesen körülbelül 30 emberi 

vércsoport-rendszer ismeretes, melyek közül az AB0 és Rh rendszerek a legismertebbek, valamint 

transzfúziós és terhességi szempontból a legjelentősebbek (az előbbi többek között azért, mert az 

az egyetlen vércsoport-rendszer, melynek antitestjei regulárisan fordulnak elő minden 1 évnél 

idősebb egészséges ember savójában22). Azonban több egyéb klinikai jelentőségű vércsoport-

rendszer is létezik, például: Kell, Duffy, Kidd, Lewis, MNSs stb. (Nemes Nagy, 2011) Az ezekben 

található irreguláris antitestek azonban csak abban az esetben találhatóak meg valakinek a 

savójában, ha már immunizálódott valamelyik antigénnel szemben (ami bekövetkezhet például 

transzfúzió vagy terhesség révén).  

Az alábbi ábrán néhány vércsoport antigén sejtmembránon való elhelyezkedését láthatjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az AB0 vércsoport-rendszer 3 szomatikus génje (A, B és 0) megléte, illetve hiánya alapján 4 

csoportba oszthatjuk az embereket: „A”, „B”, „AB” és „0” vércsoportúakra. Ezek gyakorisága 

Magyarországon az alábbiak szerint alakul: 

 
7. táblázat: AB0 vércsoport gyakorisága Magyarországon 

Forrás: Saját szerkesztés Rex-Kiss-Horváth (1971) alapján  

Vércsoport 
AB0 vércsoportrendszer Rh vércsoportrendszer 

„A” „B” „AB” „0” Rh+ Rh- 

Gyakoriság 44% 16% 8% 32% 85% 15% 

 

A vércsoport-szerológia története az 1900-as évek legelejétől datálható, mikor is Karl Landsteiner, 

osztrák biológus, orvos felfedezte a fentiekben említett vércsoportokat (melyért később Nobel-

díjat is kapott). Több mint 30 évvel később szintén az ő (és Alexander S. Wiener) nevéhez fűződik 

                                                           
22 A vér alvadásakor a vérlepény válik ki, amely az alakos elemek (trombociták, fehérvérsejtek, vörösvérsejtek) mellett a 

vérplazma fehérjéinek egy részét is tartalmazza. A visszamaradó folyadék a vérszérum, amelyben tehát nincs benne a 

vérplazma összes fehérjéje (a vérplazma és a vérszérum vérsavó/ összetétele egyébként azonos). A szérum sárgás 

folyadék, amely a plazmából marad vissza a vérlepény kiválása után. Oltóanyagként ellenanyagot tartalmaz, és az emberi 

szervezet kórokozókkal szembeni ellenálló képességét növeli. 

54. ábra: Vörösvérsejt sejtmembránon elhelyezkedő vércsoport antigének 
Forrás: Storry, 2011 
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az Rh vércsoport meghatározása. Az alábbi ábra néhány vércsoport-rendszer felfedezését mutatja 

be.  

 

 
55. ábra: Vércsoport-rendszerek felfedésének alakulása 1900-1950-ig 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A vércsoport-szerológiai vizsgálatokat végző berendezések esetében három fontos fogalmat kell 

elkülönítenünk: a vércsoport-szerológia feladatait (azaz a vizsgálatokat), a kapcsolódó vizsgálati 

módszereket és a laborokban alkalmazott konkrét technikákat. Ezeket a fogalmakat az alábbiakban 

a részletességtől eltekintve tárgyalom. A téma fontosságát adja egyebek közt az egyik vonatkozó 

hipotézis (Hipotézis IV.).  

 

A vércsoport-szerológia feladatai alatt az ide tartozó kötelező és opcionális vizsgálatokat értjük. 

Disszertációmban főként a kórházi laboratóriumokban végzett vizsgálatokkal foglalkozom. Itt 

lényegében a Transzfúziós Szabályzatban (Dr. Miskovits, 2008) előírt, betegmintán kötelező 

jelleggel elvégzendő kompatibilitási vizsgálatsorról van szó, azaz: 

1. a laboratóriumi AB0 és RhD meghatározásról, 

2. a direkt antiglobulin-tesztről (röv. DAT, ez valójában egy módszer, ezért később a módszerek 

leírásánál is említésre kerül), 

3. az ellenanyagszűrésről (amit az irreguláris antitestek kimutatására használnak), 

4. a pozitív ellenanyagszűrés eseten szükséges ellenanyag azonosításról, és 

5. a vérválasztás igénye esetén szükséges, az eddigieket kiegészítő ún. laboratóriumi kereszt-

próbáról. 

 

A vércsoport-szerológia módszerei ezzel szemben azt jelentik, hogy ezeket a feladatokat milyen 

konkrét biokémiai reakciók segítségével, milyen reagens anyagok felhasználásával végzik el. A 

vércsoport-szerológiai reakciók minden esetben egy vörösvértesten lévő antigén és egy savóban 

lévő antitest közötti kötődés által jönnek létre. Ennek a kötődésnek a létrejöttét illetve láthatóvá 

tételét segítik elő a különböző vércsoport-szerológiai módszerek. Ide a következők tartoznak: 

 Direkt agglutinációs módszer: felhasználható az erősen reagáló, IgM típusú antitestek (pl. 

anti-A, anti-B) vizsgálatára. Ebben az esetben nincs biokémiai módosítás, mert a létrejövő 

agglutináció (a vérsejtek összetapadása) jól észlelhető. 
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 Enzimes módszer: felhasználható mélyebben beágyazódott, gyengén reagáló antigének 

esetében, ha az antitestnek van több kötőhelye. A módszer lényege, hogy a sejtfelszíni 

antigének környezetéből enzimes hasítással eltávolítják az antigéneket leárnyékoló 

makromolekulákat elősegítve a kötődést és agglutinációt. 

 Antiglobulin, vagy Coombs módszer: felhasználható rövid láncú, igen kevés kötőhellyel 

rendelkező antitestek (az ún. „csak Coombs-ban reagálók”), valamint fedett sejtek esetében. 

Ennél a módszernél antiglobulin reagens segítségével hoznak létre agglutinációt az 

önmagában nem agglutináló antitestekkel fedett vérsejtek összekapcsolásával. 

 Polybrene módszer: felhasználható az enzimes és Coombs-os rendszerek esetében, de akad 

néhány kivétel. Polikationnal (Polybrene) aspecifikus agglutinációt hoznak létre, majd a 

polikation közömbösítése révén eltüntetik a nem vércsoport-specifikus agglutinációkat. 

Csaknem univerzális módszer, de a kivételek miatt főleg a távol-keleti populáció esetében, 

vagy a fehér rassz esetében kiegészítő vizsgálatként alkalmas. 

 

A módszerek egyike sem képes az összes klinikailag fontos antitest-antigén pár kimutatására, ezért 

ezek egymás kiegészítései, és a teljes vércsoport-szerológiai kivizsgáláshoz legalább kettő vagy 

három megfelelően megválasztott módszer együttes alkalmazására van szükség (ellentétben a 

technikákkal, lásd alább). 

 

A vércsoport-szerológiában alkalmazott fent leírt módszereket különböző eszközrendszerek, azaz 

technikák segítségével lehet megvalósítani. Több olyan technika is van, amely a módszerek mindegyikét 

képes megvalósítani, így ezen technikák kizárólagos használata is biztosíthatja a teljes körű vércsoport-

szerológiai vizsgálatokat. 

 

A technikák időrend szerinti csoportosítása: 

 Korábbi technikák: 

o Lemezes technika: csak a direkt agglutinációs módszerre alkalmas. 

o Kémcsöves centrifugálásos technika: az összes fenti módszerre alkalmas, univerzális és 

standard. 

 A korszerű technikákat két csoportba oszthatjuk: 

o Szedimentációs (agglutinációs) technikák: ezek a csöves technika reakció-feltételeiből 

kiindulva térgátlásos kényszermozgás alapján részecskeméret analízist végeznek. 

o Immobilizációs technikák: agglutináció helyett szilárd felülethez való kötődés előidézése. 
 

Megjelenés szerinti csoportosítás: 

 Automatikus (centrifuga)csöves technika: ACT-24 (Automatic Coombs Test Analyzer): az 

összes fenti módszerre alkalmas, univerzális és standard. 
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 Mikroplét (microplate) technika: 

o Kezeletlen mikroplét: direkt agglutinációs módszerre alkalmas. 

o Gyári előkezeléssel: antitest, vagy antigén bevonattal enzimes és antiglobulinos 

módszerekre alkalmas. 

o Mágnesezett vörösvérsejtek használatával az összes fenti módszerre alkalmas. 

 Mikrooszlop technika: 

o Térgátlást kiváltó töltettel: direkt agglutinációs, enzimes és Coombs-os módszerekre 

alkalmas, de az automatákban a direkt agglutinációra inkább mikroplétet rendszeresítenek 

a mikrooszlop magas ára miatt.  

o Immobilizált antitesttel: csak Coombs-os módszerre alkalmas. 
 

Az alábbi ábrákon röviden szemléltetem a vércsoport-szerológiai rutinban alkalmazott 

megoldásokat, eszközöket. Disszertációmban a fentiekben említett ACT műszercsalád (ACT-24, 

ACT Robot és Leöntős ACT) termékfejlesztését vizsgálom. 

 
 

 
56. ábra: Automatikus csöves, mikroplét és mikrooszlop technikát alkalmazó berendezések 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kézi centrifugacsöves technika alkalmazása tette lehetővé a vértranszfúzió immunológiai 

kockázatainak feltárását. Korábban már említésre került, hogy a klinikai kockázatot jelentő összes 

vércsoport-rendszert ennek a technikának a segítségével fedezték fel, és magára a csöves 

technikára alapozva kerültek bevezetésre a napi rutinba a klinikai kockázatot elhárító 

laboratóriumi eljárások is. A kézi csöves technika rutinszerű használatra való alkalmasságát 

azonban nagyban korlátozza, hogy a helyes eredmény leolvasása nagy felkészültséget, 

gondosságot, gyakorlatot igényel. 
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A korszerű technikák globális elterjedése még ma is tart: jelenleg még csak a fejlett országokban 

váltak általánossá – elsősorban gazdasági okoknak köszönhetően. Az 1980-as években olyan új 

eszközök irányába mutató kutató-fejlesztő munka indult meg világszerte, melyek a rutin feltételek 

adottsága mellett is elfogadható eredményeket adnak. Ezen versengésre jellemző volt, hogy 

egyrészt megjelentek különböző vizuális leolvasást elősegítő egyszer használatos eszközök (pl. 

mikrooszlopos, azaz gélkártyák), másrészt olyan műszerek is, melyek gépi (elektronikus) leolvasást 

tettek lehetővé (pl. ACT-24). 

A gélkártyák és ACT-24 mérési elve között elvi rokonság áll fenn. Mindkét technika úgy 

különbözteti meg az agglutinációt (a szabad vörösvérsejtektől), hogy az apró részecskéket – 

centrifugálás útján – közegellenállással szembeni haladásra kényszerítik. A mikrooszlop 

technikánál a gél, míg az ACT-24 esetében egy vizes oldat a közeg. Az eltérő méretű részecskék 

különböző sebességgel mozdulnak el, ezt az elmozdulást észlelik a berendezések. A gél lassításra 

kényszeríti a részecskéket, így egy bizonyos ponton vizuálisan megtekinthető, melyik mennyit 

mozdult el. A vizes közegben azonban meglehetősen gyorsan haladnak a részecskék, így azok 

mozgása fotométerrel kerül regisztrálásra. Az eredmény gyakorlatilag tehát ugyanaz: az eszközök 

érzékelik, illetve szemmel könnyen érzékelhetővé teszik az agglutinált és egyedi vörösvérsejtek 

elmozdulását. (Fekete, 2004) 

 

Az 1990-es évek közepétől egyre több féle vércsoport-szerológiai eszköz jelent meg a piacon.23   

 

 
57. ábra: Vércsoport-szerológiai automaták 

Forrás: Saját szerkesztés 

                                                           
23 A gépek fejlődésével előtérbe került a kezelői felületeik (pl. leolvasók) továbbgondolása is, ebben egyre nagyobb 

szerepet kapott a szoftver-ergonómia. 
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3.4 VÉRCSOPORT-SZEROLÓGIAI ESZKÖZÖK PIACA 

3.4.1 KITEKINTÉS A VERSENYTÁRSAKRA 

A mikrometodikai eszközök korábban bemutatott fejlődési folyamata a 80-as évek közepén indult. 

Ennek eredményeként a 90-es évek elején az európai piacon megjelentek a vizuális leolvasást 

elősegítő egyszer használatos eszközök. 

Mára az egyszer használatos eszközök uralják a piacot (részesedésük együttesen 10 éve körülbelül 

50-60 %-ra volt tehető, jelenleg pedig még ennél is sokkal elterjedtebbek), köszönhetően a fejlett 

országokban tevékenykedő multinacionális cégek erőteljes marketing tevékenységének.  Ezen 

eszközök térhódítása a jelentősen egyszerűbb leolvashatóságnak, a kényelemnek, és nagy 

mértékben annak köszönhető, hogy egyáltalán nem jelent meg a piacon hasonló szolgáltatásokat 

nyújtó, csöves technológiát alkalmazó rendszer. Az említett eszközök mellett a centrifugacsöves 

technika is (mint referenciamódszer) is jelentős részt képvisel, megtalálható még a jól felszerelt 

laboratóriumokban is, tehát nem sikerült kiszorítani. Megjegyzendő azonban, hogy ez az arány az 

elmúlt másfél évtizedben meglehetősen eltolódott a vizuális leolvasást elősegítő egyszer 

használatos eszközök javára.  

 

A piacon az elmúlt évtizedekben a verseny elsősorban mérés-technológiai versennyé alakult. Az új 

rendszerek ugyanis nem változtatták meg alapvetően a vizsgálati és laboratóriumi 

munkafolyamatokat (a vércsoport-szerológiában használatos módszerek az utóbbi 10 évben 

lényegében nem változtak) (Hoffer, 2013), csupán a mérés és leolvasás jelentős egyszerűsítését 

célozták. Ezért is prognosztizálható, hogy a kialakult piaci arányok vélhetően állandósulnak. Az 

egyszer használatos eszközök korábbi gyors térnyerése a centrifugacsöves technikával szemben 

pedig lelassul. 

A vizuális leolvasást elősegítő egyszer használatos eszközök elterjedtsége nagy mértékben 

különbözik az egyes országok tekintetében, amely legtöbbször az adott ország szakmai-kulturális 

hagyományaiban tapasztalható különbségekre vezethető vissza. Egészen más képet fest például az 

egyszer használatos eszközök elterjedtsége a skandináv országokban (sokkal kevésbé népszerűek) 

és Németországban, vagy Svájcban (ahol pedig jelentős számban képviseltetik magukat a 

laboratóriumokban). Ezek a különbségek visszavezethetőek a vércsoport-szerológiai feladatok 

(antitestszűrés, antitest azonosítás, kompatibilitás) egyes jellemzőire. 

Az antitestszűrést minden beteg esetében elvégzik, ami rengeteg vizsgálatot és egyben hatalmas 

költséghányadot (az immun-hematológia összköltségének jellemzően 60-70%-át) jelent(i). Ebből 

következően a vizsgálatok ára itt egy érzékeny kérdés. A centrifugacsöves technikához képest 

jelentősen drágább egyszer használatos eszközök elterjedtsége ezért ezen vizsgálatok során 

alacsony, mert az egyszerű leolvasás nem tudja kompenzálni a nagy költségnövekedést.  
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Az antitest azonosítást az antitestszűrésen pozitívként értékelt mintákon (kb. 5-10%) kell 

elvégezni (Csécs-Zsitnyányi, 2002), ami nyilvánvalóan kevesebb vizsgálatot is eredményez. Ezen 

vizsgálatok kiértékelése azonban nagy felelősséggel jár, a legapróbb reakció kiszűrése is nagyon 

fontos. Az ehhez szükséges fokozott odafigyelés a napi rutin mellett általában kevésbé oldható 

meg. A nagy pontosságú leolvasás miatt ezen a területen a vizuális leolvasást elősegítő egyszer 

használatos eszközök a leginkább (átlagon felül) elterjedtek.  

A kompatibilitás során (mikor is két naturális vér reakcióját vizsgálják) egyik komponens sem 

előpreparált reagens. A kártyákon való leolvasáshoz (szemben a centrifugacsöves technikával) 

azonban speciális módon elő kell készíteni a vérmintákat, ami méréstechnikai kényelmetlenséghez 

vezet. Ezen okból kifolyólag a szóban forgó vizsgálatok esetén a legkevésbé elterjedt a mikrooszlop 

technika alkalmazása. 

A három említett feladatnál a technikák megoszlása az alábbiak szerint alakul. 

 

1. diagram: A vizuális és centrifugacsöves technika elterjedése a különböző vizsgálatok esetében 
Forrás: Csécs-Zsitnyányi (2002) 

Azért lehetséges, hogy eltérő mértékben terjedtek a vizsgálatok esetében a különböző technikák, 

ugyanis mindháromhoz egymástól függetlenül is lehet technikát, eszközt választani. Éppen ezért 

beszélhetünk akár vizsgálatonkénti versenyről is.  

A XX. század végétől a jellemző trend a vizsgálati folyamat teljes egésze automatizálásának 

irányába mutat. Egyre inkább nő az igény a „walk-away” eszközök iránt, ami magával vonzza azt, 

hogy a verseny színtere is az automaták piacára tevődik. Az automaták kiegyenlítik a 

centrifugacsöves és vizuálisan támogató eszközök közötti különbségeket, hiszen szinte ugyanolyan 

folyamatról van szó: a minták bekerülnek a gépbe, mely végigviszi a folyamaton őket, és ki is 

értékeli az eredményeket: vagyis a felhasználó szinte nem is kerül kapcsolatba a mérési eljárással 

(mint a kézi technikák esetében). Emiatt viszont a vizuális leolvasást elősegítő egyszer használatos 

eszközök és a kézi megoldások közötti különbségek megszűnnek.  

A szóban forgó automaták egy speciális piacon versenyeznek, melynek jellemzői: 

 az emberi létfeltételhez kapcsolódik; 

 a tévedés elfogadhatatlan (hiszen a false negative választás pl. akár közvetlenül halált is 

okozhat); 

 misztifikált hagyományok, presztízsérték övezi a szakmát. 
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Sajátos továbbá, hogy a felhasználók köre nagyon pontosan körülhatárolható, adott, ami a 

tömegtermelést nem teszi lehetővé. A felhasználókról bővebben még később lesz szó. 

 

A vércsoport-szerológia területén egymással versenyzők (és eszközeik) pontosan ismertek, hiszen 

lényegében állandó a körük24. Az alkalmazott technika szerint kétféle csoportba sorolhatóak az 

ACT termékcsalád konkurensei: 

 mikroplate technikát alkalmazók (immobilizált reagens-rétegek használata mikrotiter-

lemezen): 

o Biotest: Tango (elsősorban Németországban terjedt el, Magyarországon néhány 

darab üzemel, az ismert vélemények alapján kevésbé népszerű hazánkban) 

o Immucor: ABS2000, Echo, NEO (főleg az Egyesült Államokban elterjedt, 

Magyarországon nem használják, és Európa egyéb országaiba is csak kis mértékben 

sikerült betörnie) 

o DiaGast: QWALYS (mágneses rendszer, viszonylag új fejlesztés; Európán belül 

Franciaországban elterjedt; ára 80.000 euró környékén mozog, tesztenként 

körülbelül 30%-kal olcsóbb, mint a DiaMed) 

 mikrooszlop technikát alkalmazók (közegellenálláson (esetleg immuno-szorbencián) 

alapuló technikák): 

o DiaMed: IH-1000, Techno (az egyik legjelentősebb versenytárs; a Bio-Rad 

tulajdonában van; a Techno rendszer felépítésében igen hasonló az ACT Robottal. 

de kb. 6-szoros a mintaáteresztő képessége; a vizsgálatok árának csökkentése 

érdekében a direkt mérések részére mikropléteket töltenek meg, ezzel megtörve a 

„walk-away” rendszert (azokat ugyanis egy kiegészítő berendezésbe kézzel kell 

átrakni); az Egyesült Államok piacára nehezen sikerült betörnie) 

o Ortho: AutoVue (meglehetősen hasonlít a DiaMed eszközeire, bár itt a 

mikrooszlop gél töltete helyett üveggyöngyöket alkalmaztak; Franciaországban 

jobban elterjedt, hazánkban nem használják) 

o Grifols: Wadiana (a DiaMed átvette a Grifols automatáit, és Európában piacra vitte 

őket; Magyarországon is találhatóak Wadiana automaták) 

A Johnson&Johnson az Ortho felvásárlásával akart a mikrooszlopos kártyák piacára belépni. Mivel 

azonban a DiaMed gélkártyáit szabadalom védte, újítaniuk kellett a technikán. Ennek érdekében a 

gél helyett apró üveggyöngy töltetet töltenek a kártyák oszlopaiba, ami ugyanolyan szűrőbetétként 

szolgál, mint a gél (ami egy laza szerkezetű, kocsonyás anyag). A szabadalom ekképpeni 

megkerülése jogi következményekkel is járt a Johnson&Johnsonra nézve. A per azonban közös 

                                                           
24 A piacon némi átrendeződés zajlott le az utóbbi időben: a BioRad felvásárolta a Sanofi gélt, a Biotest rendszert és a 

DiaMedet is. A DiaMed jogutódja DayMedical néven megalkotott egy új géltöltő automatát. Az Immucor, Ortho, 

Johnson&Johnson, Grifols, DiaGast változatlanul maradtak. 
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megegyezéssel és kooperációval végződött: továbbra is a piacon tarthatta üveggyöngyös termékeit 

a Johnson&Johnson, míg a kiegészítő műszerek területén kevésbé jól helyt álló DiaMed palettája a 

magas minőségű, Ortho centrifugákkal egészülhetett ki. Ekkoriban egyéb vállalatok (pl. Diagast) is 

megjelentek saját fejlesztésű géloszlopos rendszerükkel, azonban ők már a DiaMed ellenállásába 

ütköztek, és a gyártást le kellett állítaniuk. Azonban a nagy piaci igényt felismerve a DiaMed új 

marketingstratégiához folyamodott: licenceket kezdett eladni, és mellette kikötötte, hogy csak a 

saját kiegészítő eszközeiket használhatják a gélkártyákhoz, így egyéb műszereit is értékesíteni 

tudta.  

A Biotest mikroplét rendszere Európában alárendelt szerephez jutott csak a DiaMed-es 

gélkártyákkal szemben. A Biotest éppen ezért mikrooszlopos rendszert is forgalmaz (Cell-Bind 

néven), mely egy kémiailag módosított töltet, ami egy kissé szűkebb felhasználást tesz lehetővé.  

Hozzájuk hasonlóan az Immucor is (mely hagyományosan a mikroplét technikát alkalmazza) 

lépéseket tett a mikrooszlop piacra való betörésre: a Gamma cég felvásárlásával ők is rendelkeztek 

egy ideig mikrooszlop rendszerrel, amely azonban (vélhetően a szintén korlátozott felhasználásra 

alkalmas kémiailag módosított töltete miatt) végül eladásra került.  

Az erős technikai versenyből elsősorban a DiaMed és a licenceit megvásárolt vállalatok jöttek ki 

jól. 

 

A vércsoport-szerológiai automaták piacán egyes eszközök nem tekinthetőek az ACT műszercsalád 

konkurenseinek. Ilyenek például az Olympus automaták, mivel ők elsősorban donorok 

vizsgálatára lettek kifejlesztve, így antitestszűrés nem is végezhető el rajtuk. Az elsődleges 

versenytársak a DiaMed és Grifols rendszerek. 

A tényleges versenytársak más technikát alkalmaznak ugyan, mint az ACT műszercsalád, ahogy az 

a fenti felsorolásban is látható (a centrifugacsöves technika automatizálására ugyanis nem született 

más megoldás), azonban ugyanazok a vércsoport-szerológiai feladatok elvégezhetőek a konkurens 

berendezéseken is. Bár megoszlanak a vélemények az elsőségről, mégis tény, hogy az agglutináció 

és hemolízis detektálására, valamint az előbbi szemikvantitív mérésére a vizes közegű 

szedimentációs analízis az egyik legjobb technika. 

 

A versenytársak a vizuális leolvasást elősegítő egyszer használatos eszközök, és az azokat használó 

automaták fejlesztésére hatalmas összegeket fordítottak, amelyek a forgóeszközök magas árában 

jelentkeznek is. Mivel egyszer használatos eszközök nélkül nem működik az automatájuk, így ezek 

folyamatos megvásárlása hosszú távon jelentős költségtömeget jelent, szemben az ACT család jobb 

ár/érték mutatójával (lásd 8. táblázat).  

A vércsoport-szerológia területén nagyszámú vizsgálatot végeznek eltérő laboratóriumi 

munkafeltételek és különböző szubjektív megszokások szerint (lásd vevőérték). A napi mintaszám, 
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és azok rendszertelen beérkezése, a feldolgozásra fordítható időkeret, a rendelkezésre álló személyi 

állomány létszáma, felkészültsége, igen változatos igényeket támaszt, amit csak széles körű 

műszerválasztékkal lehet kielégíteni. (Tóvölgyi-Hámornik, 2013)  

A világpiacon kevesebb mint 10 multinacionális cég kínál vércsoport-szerológiai automatát. Ezek 

mindegyike saját rendszerű (a hagyományos szerológiától eltérő jellegű), egyszer használatos 

eszközön alapuló, zárt rendszer. A zárt rendszerek a piacon ma már dominálnak, de a szakma 

igényli a centrifugacsöves technikát is, részben szakmai okokból, hiszen ez a standard technika, 

részben az egyedülálló költséghatékonysága miatt. 

A nyílt rendszerű (standard) centrifugacsöves technikát az egész világon csupán egy vállalat 

automatizálja (és a már említett ACT néven jegyzi). Ahogy már említésre került, versenytársai 

újszerű szerológiai feltételeket dolgoztak ki egyszer használatos eszközeikhez, ami hozzájárult a 

tesztek magas költségeihez.  

A hagyományos centrifugacsöves technika előnyei: 

1. Centrifuga csöves technika révén fejlődött ki a korszerű rutin vércsoport-szerológia teljes 

tudományos háttere. 

2. Centrifuga csöves technikával mutatták ki első ízben az összes ismert antitestet. (Nincs 

gélkártyával felfedezett antitest-antigén rendszer) 

3. Csak centrifuga csöves technikával lehet végrehajtani minden ismert metodikát. (Coombs, 

enzim, PEG, Polybrene,) 

4. A centrifuga csöves technika szedimentációs méréssel kiegészítve a legegyszerűbben végez 

szemcseméret analízist: idegen fékezőközeg, pl. gél-töltet használata nélkül.  

5. Többféle forrásból származó reagens-rendszerrel alkalmazható: bizonytalanságok kiszűrése 

a reagensek biológiai különbségének kihasználásával.    

6. A mérés kivitelezéséhez a betegtől és donortól származó minták természetes folyadék 

állapotban kerülnek felhasználásra: nincs szükség szilárd fázishoz kötésre 

7. A legolcsóbb technika. 

8.  A szakszerűen végzett csöves technika mai napig a „gold standard”.   

A hagyományos kézi centrifugacsöves technika hátrányai: 

1. A kézi csöves technika helyes kézi alkalmazása nehezen sajátítható el. Szubjektív 

hibaforrások: rázogatás kézzel, leolvasás szemmel. Ezeket küszöbölte ki az ACT-24 

félautomata. 

2. A sejtmosás hibátlan elvégzését minden vizsgálatnál a megfelelő színvonalú 

műszertechnikával kell biztosítani. (A géltechnika esetében a gélkártyák minőségi 

gyártástechnológiájával kizárható a felhasználóknál a sejtmosási hiba.)  (Cytotech szakmai 

anyag, 2008)  
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A disszertáció középpontjában álló ACT műszercsalád biztosítja, hogy az immun-hematológia 

szakterületének egyedülállóan olcsó üzemű standard kémcsöves eljárása automatizált változatban 

tovább terjedjen. A fejlesztések révén az ACT automaták azonos szintű szolgáltatások mellett 

jelentős árelőnyt tudnak kínálni a konkurencia termékeivel szemben, mind a készülék árát, mind 

pedig a vizsgálatonkénti költségeket tekintve, ahogy azt az alábbi táblázatban is láthatjuk. 

 
8. táblázat: Különböző technikákat alkalmazó vércsoport-szerológiai automaták költségvonzata  
Forrás: Saját szerkesztés  

Gyártó Név Mérési elv Készülék ára (USD) Ár/beteg (USD) 

Biotest TANGO Mikroplét 96.000 6,30 

Immucor ABS 2000 Mikroplét 118.000 7,15 

DiaMed IH-1000 Mikrooszlop 78.000 6,66 

Ortho AUTOVUE Mikrooszlop 111.000 6,30 

Cytotech ACT család Centrifugacsöves 40.000 1,48 

 

3.4.2 A CENTRIFUGACSÖVES TECHNIKA LÉTJOGOSULTSÁGA 

A centrifugacsöves technika automatizálására egyedül az ACT műszercsalád ismert. A kézi csöves 

technika legnagyobb hátrányát, az eredmény leolvasását automatizálta, ezzel is átvéve a leolvasás 

felelősségét az aktuális labor, osztály főorvosától, vezetőjétől. Mint korábban már említésre került, 

minden vércsoport-szerológiai feladat elvégzésére alkalmas ez a közepes kapacitásúnak mondható 

gép. Mivel nyílt rendszerű, ezért különféle reagensekkel is működik, melyeket körülbelül 6-10 féle 

forrásból lehet vásárolni, így az aktuálisan legkedvezőbb árfekvésű reagens szerezhető be hozzá. 

Ezen kívül további megtakarítások érhetőek el, ugyanis az automatizált centrifugacsöves technika 

körülbelül fele annyi reagenst használ fel, mint a kézi csöves.  

Egész pontosan a centrifugacsöves technika tesztenkénti ára az alábbiak szerint alakul: 

 enzimes reakció: 5-8 Ft/minta 

 Coombs-os reakció: 15-30 Ft/minta 

 antitestszűrés: 150-200 Ft/beteg 

 

A mikroplét technika esetén elmondható, hogy a klinikai vércsoport-szerológia céljaira, ahol 

enzim, és Coombs reakciókkal dolgoznak, csak a gyárilag preparált egyszer használatos lemezek 

alkalmasak. Ezen felül a mikroplét technikát automatizálók (lásd korábbi felsorolás) mind zárt 

rendszerű eszközöket hoztak létre, ami azt jelenti, hogy csak saját reagensekkel működnek. 

A mikroplét automaták tesztenkénti ára átlagosan az alábbiak szerint alakul: 

 enzimes reakció: 90-100 Ft/minta 

 Coombs-os reakció: 90-100 Ft/minta 

 antitestszűrés: 600-700 Ft/beteg 
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A mikrooszlop technikák között az első a DiaMed cég által gyártott ID-kártya volt. Működési 

mechanizmusát tekintve a géllel (sephadex) töltött oszlopokba centrifugálják a mintát. A nagyobb 

részecskék fennakadnak a tölteten, míg a nem agglutinálódott sejtek átmennek rajta. Az oszlopok 

az esetek egy részében reagenst is tartalmaznak (Coombs vagy egyéb teszt-savót). A szemmel 

történő leolvasás meglehetősen kényelmes. A DiaMed oszloptechnikáját az Ortho cég lemásolta, 

de a közeg az ő esetükben nem gél, hanem üveggyöngy. A működési módja és ára azonban igen 

hasonló.  

A mikrooszlopos technikák esetén az alábbi tesztenkénti árakkal lehet számolni: 

 enzimes reakció: 100-110 Ft/minta 

 Coombs-os reakció: 100-110 Ft/minta 

 antitestszűrés: 700-800 Ft/beteg 

 

Az egyes technikák esetében számolt tesztenkénti árakat az alábbi táblázat összefoglalóan is 

tartalmazza. 

 
9. táblázat: Az egyes technikák tesztenkénti árai 
Forrás: Saját szerkesztés 

Technika 

Módszer, feladat  

centrifugacsöves 

technika 

mikroplét 

technika 

mikrooszlopos 

technika 

enzimes reakció 5-8 Ft/minta 90-100 Ft/minta 100-110 Ft/minta 

Coombs-os reakció 15-30 Ft/minta 90-100 Ft/minta 100-110 Ft/minta 

antitestszűrés 150-200 Ft/beteg 600-700 Ft/beteg 700-800 Ft/beteg 

 

A laboratóriumokban fellelhető vércsoport-szerológiai feladatok elvégzésre alkalmas eszközök 

felhozatala színes képet mutat, hiszen mindegyik rendszer egyaránt megfelelő a vonatkozó 

vizsgálatok kivitelezésére. Bár elegendő egyféle berendezést is alkalmazni, vannak olyan laborok 

is, ahol többfélét használnak. 

Magyarországon (az OVSZ-en belül) 10 évvel ezelőtt még körülbelül 250.000 beteg vizsgálatát 

végezték el évente az ACT műszercsalád tagjaival, és körülbelül ugyanennyi vizsgálat történt zárt 

rendszereken. Mára ez arány teljesen eltolódott a mikrooszlopos technika irányába. Arányait 

tekintve pedig körülbelül háromszor annyit költenek a mikrooszlopos vizsgálatokra 

Magyarországon, mint amennyit ugyanennyi vizsgálat automatizált centrifugacsöves technikán 

történő kivitelezésére kellene. A különbség a felhasznált reagensek árában jelentősen 

megmutatkozik: míg a nyílt rendszerű berendezésekhez körülbelül 40 millió forintnyi 

reagensköltséget kell évente számolni (Magyarország vonatkozásában), addig ugyanannyi 

vizsgálathoz a mikrooszlop és mikroplét technikák alkalmazásakor körülbelül 200 millió forint 

értékben fogynak reagensek. (Csécs-Zsitnyányi, 2002) 
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Látható tehát, hogy a szakmai szempontok mellett a gazdaságosság is indokolttá teszi a 

centrifugacsöves technikát alkalmazó eszközök használatát. Az is igaz azonban, hogy vizuális 

leolvasást elősegítő egyszer használatos eszközök valamennyivel kényelmesebben használhatók, az 

ACT műszercsalád tagjai jellemzően több karbantartást, gondosságot igényelnek. Az ACT-kkel 

szembeni esetleges ellenállás – ahogy azt később a kutatásból is látni fogjuk – elsősorban a 

vezetőktől, semmint a közvetlen felhasználóktól ered. Ennek egy (nagy) része olyan nem piacszerű 

működések végeredménye (pl. a nagy gyártók ajánlatai a (fő)orvosok részére.) 

Egy laboratórium esetében a megfelelő rendszer kiválasztása általában szakmai hagyományokba is 

ütközik. A gyakorlat azt mutatja, hogy egy bizonytalan eredmény esetében valamely más 

rendszerrel is ismételnek. Kutatásokkal igazolható azonban (Szabó, 2010), hogy nem egy másik 

rendszer, hanem egy másik reagens alkalmazása a mérvadó. Ez az automatizált centrifugacsöves 

eszközök javát szolgálja. Egy másik rendszer igénybevétele az ACT-vel történt ismétlés 

sikertelensége esetén válik indokolttá. 

A mikrooszlop technikát alkalmazók – az automatizálás előtt – azt hangoztatták, hogy a szemmel 

történő leolvasáshoz kényelmesebb (egyszerűbb, így kevesebb kapacitást igényel a felhasználótól) 

a kártyák esetében, ami jó érv. Azonban az automatizálás bekövetkezte óta a műszerek olvassák le 

az eredményeket, így ez az előny elveszett (hiszen ugyanaz látható a gélkártyán is, mint amit az 

ACT olvas le). 

A fentiekben már említett, legnagyobb tömegben elvégzett vizsgálatok (antitestszűrés) ACT-n való 

elvégzése indokolt volna. Különösen igaz ez az enzimes szűrésre, amely esetében a kártyán végzett 

vizsgálatok nem csupán drágábbak, de még lassabbak is, mintha ACT-n végeznék el őket.   

A hagyományok is az automatizált csöves technika alkalmazása mellett szólnak. Ahogy a 

vércsoport-szerológia bemutatásánál már szó volt róla, a vértranszfúzió immunológiai kockázatát 

feltáró tudományos ismereteket a kézi (centrifuga)csöves technika alkalmazásával szerezték meg. 

Ezen a módon szereztek tudomást a klinikai kockázatot jelentő összes antigén-antitest rendszerről, 

és ezen technikára alapozva dolgozták ki és vezették be az említett kockázatokat elhárító 

laboratóriumi eljárásokat a napi rutinba. A mindennapi rutinban a kézi csöves technika nem tudta 

megállni a helyét, ugyanis a helyes eredmény leolvasása nagyban függött a leolvasást végző 

szakember felkészültségétől, gyakorlatától, gondosságától, vagy akár aktuális fáradtsági szintjétől, 

ami túl nagy kockázatot rejtett magában. Azonban az elektronikus leolvasást megvalósító 

centrifugacsöves automaták éppen ezt a kockázatot küszöbölik ki, amint már korábban említettem. 

Az 1990-es években – még az automatizálás előtt – a szabad szemmel könnyen értékelhető 

teszteredményeket adó eszközök gyorsan elterjedtek. Az elektronikus értékelés és az adatok 

kezelése akkoriban még nem bírt nagy jelentőséggel. Az újdonságok éppen ezért elsősorban a 

biztonságos szubjektív kiértékelés igényét célozták meg. Az egyszer használatos eszközök 
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használata kényelmet és biztonságot nyújtott a felhasználóknak, amiért azonban (szó szerint) 

súlyos árat kell(ett) fizetniük, akár 3-8-szorosat is a hagyományos eljárásokkal szemben.  

Bár a mikrooszlopos és mikroplét rendszerek jellemzően megtalálhatóak a modern 

laboratóriumokban, egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy akár az egyik is háttérbe tudta 

volna szorítani a többit. Ez olyannyira igaz, hogy napjainkban a kézi csöves technika is 

határozottan jelen van, még az igazán jól felszerelt laborokban is. Az is jellemző továbbá, hogy a 

nagy felelősséggel járó ún. keresztpróbás (kompatibilitási) vizsgálatokat legnagyobb részt csöves 

technikával végzik.25 A modern technikák fejlesztése nem a csöves technika érzékenységének és 

specificitásának növelésére irányult. Ezeket elsősorban a rutinszerű használat hívta életre. Ez 

mutatta meg az irányt a kézi csöves technika minőségének biztosítására vonatkozóan: a mérési 

folyamatot kellett automatizálni. A műszeres leolvasás érdekében a korábbiakban már ismertetett 

foto-szedimentációs eljárás lett kidolgozva, mely a csöves technika reakció-elegyéből közvetlenül 

vett elektro-optikai jelet dolgozza fel. A vizuális kiértékelés már kezdetben (a világon az elsők 

között) ki lett váltva műszeres leolvasással. A reakció feltételein ugyanakkor nem módosítottak, 

egy egyszerű, alacsony üzemeltetési költségű nyílt rendszert fejlesztettek ki. 

Az egyszer használatos eszközök gyártói termékük jó használhatósága (és erőteljes promóciós 

tevékenységük) révén elérték, hogy a szakma elfogadja: a vércsoport-szerológia költséges – akár 

még automaták használata nélkül is. Ezek a gyártók az új méréstechnikai megoldásaik mellett 

egyszer használatos forgóeszközöket írtak elő a berendezéseikhez, hogy ezzel biztosítsák a 

folyamatos fogyasztást a vevők részéről. Mindemellett a kiegészítő berendezések (például 

inkubátor, centrifuga) is sok esetben csak az adott cég által kifejlesztett forgóeszközökkel 

kompatibilisek. Ez különösen jól megfigyelhető a mikrooszlop technikák esetében, ahol a kártyák 

egyedi alakjával biztosítják, hogy csak egy bizonyos cég által gyártott berendezések legyenek 

használhatóak. Amennyiben licenc alapján történik a kártya gyártása, a használható eszközöket a 

szerződésben is külön rögzítik.  

Az agglutinációnak az ember számára láthatóvá tétele sokkal bonyolultabb, mint annak közvetlen 

műszerrel történő leolvastatása. Éppen ezért a vizuális leolvasást elősegítő egyszer használatos 

eszközök gyártók is megalkották saját műszeres kiértékelő rendszerüket (automatájukat). Átütő 

műszaki megoldás (ami akkora horderejű volna, mint például a klinikai kémia esetén a szín-

reakciók leolvasását általánosan és egységesen megoldó fotométer) azonban még nem született. Ez 

egy olyan kérdést vet fel, melynek megválaszolása túlmutat ezen disszertáció keretein. 

Mindenesetre elgondolkodtató: vajon milyen haszonnal bír a felhasználók számára az, ha az 

eredetileg vizuális célra szánt fogyóeszközeit az automatájuk fogyasztja, miközben azonos értékű 

                                                           
25 Egyéb, a transzfúziók biztonságát, a vércsoport-rendszerek immunizáló hatásának kimutatását szolgáló rutin laboros 

vizsgálatok napjainkban is a hagyományos, egyszerű, megbízható, jól reprodukálható agglutinációs módszerekkel 

történnek, melyeket a hazai és a nemzetközi klinikai transzfúziós gyakorlat is referenciamódszerként („golden 

standard”) tart számon. (Anstee, 2005) Előreláthatóan ez még hosszú évekig szolgálja a biztonságos immunhematológiai 

gyakorlatot. (Nemes Nagy-Nagy, 2013) 



      

 

122 
 

eredményekhez juthat szintén automatikusan, de költséghatékonyabban a centrifugacsöves 

technikával. 

 

Összefoglalóan elmondható, hogy különböző tényezők játszanak szerepet egy-egy technika, illetve 

az azt alkalmazó kézi vagy automata eszköz kiválasztásakor, úgymint: 

 

 munkaerő ellátottság;  

 betegforgalom;  

 ellátott betegek köre;  

 ún. „problémás esetek” száma;  

 sürgős esetek aránya;  

 24 órás szolgálat szükségessége, valamint 

 anyagi lehetőségek. (Hoffer, 2009) 

 

A vizsgálatok tekintetében elmondható, hogy általában az antigén vizsgálatok minden technikával 

megbízható eredményt adnak, de az ellenanyag vizsgálatra egyik sem hoz 100%-os 

megbízhatóságot. A használati utasítás (szigorú) betartása minden egyes technika esetében 

elengedhetetlen minimum alapkövetelmény, azonban egyéb minőségbiztosítási előírásokat 

(például munkaerőképzés, megfelelő jelölés, összeolvasás, továbbképzés, külső/belső kontrollok 

stb.) is precízen követni kell, csak így fogadható el az aktuális vizsgálat esetében kapott eredmény. 

Amennyiben „problémás esettel” van dolgunk, rendszerint nem elég csak egy módszert alkalmazni 

(Klein-Anstee, 2005; Raman-Armstrong-Smart, 2008; Rudmann, 2005). A teljes automaták 

jelenléte mellett is elmondható, hogy az átállás lassú, annak ellenére, hogy a kézi módszereknél 

tapasztalható hibák száma jelentősebb nagyobb.  A biztosabb eredmények mellett az automaták 

előnyei között tartjuk számon gyorsaságukat: az automaták 4-5-ször kevesebb lépéssel képesek 

végrehajtani ugyanazt, amit a kézi technikák. (Hoffer, 2013) Mivel a törvényi szabályozás (ld. 

következő fejezet) meglehetősen általánosan rendelkezik26 arról, hogy milyen eszközökkel kell 

rendelkeznie egy laboratóriumnak, a választás a mindenkori (kórházi/laboratóriumi) döntéshozók 

kezében van. 

 

  

                                                           
26 Az 1997. évi CLIV. törvény – az egészségügyről 109. §-ában ez olvasható: „Az egészségügyi szolgáltató tárgyi 

feltételrendszerének biztosítania kell az ellátáshoz szükséges követelményeket, és meg kell felelnie a munkavégzés 

feltételeire vonatkozó előírásoknak.” 
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3.5 ACT MŰSZERCSALÁD 

A foto-szedimentációs mérési eljárást vércsoport-szerológiai vizsgálatokra a világon egyedüliként 

dolgozta ki a szóban forgó cég (Cytotech Műszergyártó és Fejlesztő Kft.). A kifejlesztést követően a 

hazai transzfúziós diagnosztikában széles körben el is 

terjesztette az ACT-24 elnevezésű agglutinációs analizátort. 

A vállalat folyamatosan dolgozik az ACT-24 

szolgáltatásainak kibővítésén, többek között a minta 

bekészítése, az inkubáció és egyéb munkafolyamatok 

automatizálása révén.  

Az évek során a kezdeti manuális módon végzett vércsoport-

szerológiai vizsgálatokkal szemben a trendek ugyanis egyre 

inkább az automatizált gépek irányába történő elmozdulást mutatták. A gyorsabb működésű, 

magasabb fokon automatizált készülék-típusokra a szakterületnek mind hazai mind nemzetközi 

szinten igénye mutatkozott.  

  

Az automatizálás és manuális ellenőrzés lehetőségének kérdésköre a modern csöves technikájú 

szerológiai berendezések esetében központi kérdés, amelyben az egyik érv az emberi hiba 

kiszűrése, a másik viszont a technikai (gép) hibák kiszűrésének lehetősége az ember által. A 

kulcskérdés valójában a gép működésének biztonsága feletti kontroll, az, hogy ebben a magas 

kockázatú helyzetben, ahol egy hiba (legyen az emberi vagy gépi) életeket veszélyeztethet, 

minden szinten lehetőség legyen választani az automatizálás és a szakértői manuális megoldás 

között. 

A hagyományos centrifugacsöves technikát automatizáló ACT-24-et jellemzi, hogy a minta-

előkészítés még manuálisan történik, viszont a sejtmosást, a reagens adagolást, a centrifugálást, az 

eredmények leolvasását és képernyőn való megjelenítését, kinyomtatását, archiválását már 

számítógép vezérli. Így biztosítja a rendszer a standard körülményeket a minták feldolgozásához. 

A felelősség azonban a felhasználóé (meg kell győződnie a gép alkalmasságáról a gépre vonatkozó 

eljárás szerint). Az szóban forgó eljárás megfelelősége pedig a gyártó felelőssége. A készülék az 

összes, vércsoport-szerológiában felmerülő feladatot el tudja látni, és az összes módszer 

alkalmazható rajta.  

 

A készülék mérési elve röviden a következő. Szedimentációs (azaz ülepedési) görbéket vesz fel, 

melyek információval szolgálnak a kémcsövekben lezajlott reakciókról és a rendszer aktuális 

státuszáról. A reakciókat a rendszer opto-elektronikus leolvasással állapítja meg - illetve jelzi ki - 

azon az elven, hogy az agglutinátum nagyobb részecskéi gyorsabban ülepszenek, mint a csupán 

kisebb méretű szabad (vagy „fedett”) sejteket tartalmazó szuszpenzió. 

58. ábra Kép az ACT-24-ről 
Forrás: Cytotech Kft. prospektusa (2014) 
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A kémcsövek centrifugálása során létrejövő gyorsított szedimentáció alatt az ACT-24 monitorán 

folyamatosan rajzolódik ki a kémcsövekben levő vérminták szedimentációs görbéje. Az ülepedési 

görbét a berendezés egy koordináta-rendszerben jeleníti meg. A függőleges tengely mutatja a 

fényforrásból származó fényintenzitás változását (vagyis az ülepedés menetét, melyet a kémcső 

egyik oldalán található fényforrás, és túloldalán lévő fénydetektor segítségével mér fel), míg a 

vízszintes tengelyen az idő változását lehet nyomon követni. Ha a görbe a kezdeti szakaszban 

meredek, az nagyobb részecskék (agglutinátum) jelenlétére utal, míg ha a görbe a későbbi 

szakaszban emelkedik, az a kisebb részecskék (egyedi sejtek) jelenlétét mutatja. A szedimentációs 

görbe a minták koncentrációjáról és a leolvasási térfogat mennyiségéről is információval szolgál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A futtatás során videofelvételek is készülnek, melyeken megtekinthető az adott minta 

agglutinációja. Az eredmény mind az ülepedési görbékről, mind a videofelvételekből kimerevített 

fényképek alapján leolvasható. Normális helyzetben a szedimentációs görbe adja meg a reakció 

erősségét (az esetek nagy százalékában a videokép csak kiegészítő információt szolgáltat arra az 

esetre, amikor a nagyon erős reakció víznek látszik szedimentációban). Valójában tehát a 

59. ábra: Az ACT-24 működési elve – fotoszedimentációs mérés 
Forrás: Cytotech Kft. honlapja (2014) 

60. ábra: Az ACT-24 mérési elve: a fotoszedimentáció magyarázata – a fényintenzitás illetve transzmittancia (T%) 
változása az idő függvényében 

Forrás: Cytotech Kft. honlapja (2014) 
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szedimentációs görbe mutatja a tényleges eredményt, melyet a géphez tartozó szoftver kielemez. 

Amennyiben az automata úgy ítéli, figyelmezteti a felhasználót, hogy nézze meg a videoképet is.  

 

A szedimentáció fizikai leírását az alábbiakban szemléltetem és fejtem ki. 

 

Ha egy – legalább közelítőleg – gömb alakú, d sűrűségű, r sugarú részecske 

 viszkozitású és dv sűrűségű folyadékban v sebességgel süllyed, a Stokes 

törvény alapján az Fs súrlódási erő a következőképpen írható fel:  

 

Az elejtés pillanatában még v=0, ezért Fs=0. Az elejtés után a részecske 

kezdetben még – egy igen rövid ideig – gyorsul, mert Fsúly >  Ffelhajtó 

 

A részecske tehát a kezdeti v=0 sebességről felgyorsul v1 sebességre, és 

ennek megfelelően a súrlódási erő is Fs1 értékre nő.  

 

Még később a részecske felgyorsul v2 sebességre és ennek 

megfelelően a súrlódási erő tovább nő Fs2 értékre.  

Ismét később a részecske tovább gyorsul v3 sebességre és ennek 

megfelelően a súrlódási erő Fs3 értékre nő.   

A gyorsulás addig folytatódik, amíg Ffelhajtó + Fsn egyenlővé válik 

az Fsúly súlyerővel. Ha az erők eredője nullává válik, a gyorsulás 

megszűnik, a mozgás egyenletessé válik. 

Ekkor Ffelhajtó + Fs =  Fsúly , amiből a következőket kapjuk: 

 

 

azaz 

 

 

 

Az ülepedési sebesség tehát egyenesen arányos a részecskesugár négyzetével. Az ACT-24 

műszerben a centrifugálásnak köszönhetően sokszoros g (nehézségi gyorsulás) hat, ami tehát 

lerövidíti a méréshez szükséges időt. Az agglutinálódott nagyobb részecskék – a fentiek 

értelmében – gyorsabban szedimentálódnak, mint az érintetlen, szabad vörös vérsejtek. A szabad 

vörös vérsejtek és a „fedett” sejtek ülepedési sebességében azonban nincs különbség, ezért van 

szükség a Coombs-tesztre. A fotoszedimentációs mérés alapelve abban áll, hogy az ülepedési 

rvFs 6

11 6 rvFs 

22 6 rvFs 

33 6 rvFs 

 felhajtósúlys FFrvF 6 )(
3

4

3

4

3

4 333

vv ddg
r

gd
r

gd
r




)(
3

2
3

2

vddg
r

v  )(
9

2 2

vddg
r

v 




      

 

126 
 

folyamatot az oldat optikai áteresztőképességének (az ún. T = transmittanciának) a folyamatos 

mérésével követik, ahogy az a 59. ábraés 60. ábra is látható. 

 

A centrifuga egységben levő rotor (ugyanúgy, mint a minta mintaállvány) 24 vagy 36 férőhelyet 

biztosít a fentiekben említett speciális hajlított kémcsövek számára, melyek készülhetnek 

műanyag (eldobható) és üveg (mosogatható) verzióban is. Reagensek tekintetében ugyanazok 

használhatóak az automaták és a hagyományos kézi csöves technika esetében is, annyi eltéréssel, 

hogy az előbbiek minden hozzáadott reagensből 20%-kal kevesebbet fogyasztanak (tehát pl. 50μl 

helyett 40 μl-t), ami fontos gazdasági szempont. 

 
10. táblázat: Az ACT-24 műszaki specifikációja  
Forrás: Könczöl (2004) 

Mérőhely: max. 24 mérőküvetta (hajlított kémcső) 

Mérési sebesség (teszt/óra): 
feladattól függően, pl. 240 teszt/óra - direkt 

agglutináció 96 teszt/óra - Coombs teszt 

PBS oldat - fogyasztás: 2 cm3/cső/mosás 

Reagens-fogyasztás: 40-80 µl/teszt, változó 

Centrifuga fordulatszáma: max. 4000 fordulat/perc, beállítható 

Tápegység bemenete: 230 V, 125 VA, 50 Hz 

Centrifuga egység méretei: 27 cm x 50 cm x 30 cm (zárt fedéllel) 

Helyigény (számítógéppel): 0,6x1 méter 

Súly (centrifuga + tápegység): 17 kg 

 

Az ACT automatákhoz (azon belül is a többfunkciós centrifugához) több szabadalom is tartozik: 

CH 662 959 A5, DE 3 443 021, HU 192 531, UK 2 153 263 B, US 4 604 086. (Csécs-Zsitnyányi, 

2002) 

 

A termékcsalád ACT-24-et követő eleme, mely a disszertációban elemzésre kerül, az ACT Robot.  

Az ACT Robot ugyanazon vizsgálatokra (antitestszűrés és azonosítás, AB0/Rh meghatározás stb.) 

lehet használni, mint a félautomata ACT-24-et. A legfontosabb lépések (bekészítés, inkubálás, 

reagens adagolása, mérés, eredménykiértékelés stb.) 

azonban már automatizáltak az ACT Robotban. 

Maga az automata tulajdonképpen két ACT-24-ből 

és egy bekészítő elemből (karusszel és pipettázó) áll. 

A beépített ACT-24-ek végzik az inkubálást (meleg 

levegő befújásával), és robotkar végzi a pipettázást (a 

humán erőforrás helyett). A gép által végzett 

bekészítés kevesebb emberi kapacitás felhasználását igényli 

61. ábra: Kép az ACT Robotról 
Forrás: Cytotech Kft. prospektusa (2014) 



      

 

127 
 

(és így akár 40 perces vizsgálati idejét más tevékenységre is lehet fordítani), azonban a legtöbb 

vizsgálat időigényesebb, így az ACT Robot összességében lassabb, mint a nagyobb manualitású 

elődje. 

 

Az ACT Robot utáni következő generációs modell az úgynevezett Leöntős ACT. 

Az ACT agglutinációs analizátor 

teljesen automatizált (walk-away) 

változatának kifejlesztését egy sor 

olyan tényező váltotta ki, melyek 

közvetve vagy közvetlenül 

kapcsolódnak a biztonság és 

megbízhatóság kérdésköréhez, a 

(potenciális emberi vagy gépi) 

hibázáshoz.  

Az egyik ilyen volt, hogy (1) az eldobható, műanyag hajlított küvetták gyártási nehézségei miatt a 

gyártó vállalat belátta, hogy magának a küvettának a folytonos cseréjét célszerű lesz elkerülni, azaz 

olyan konstrukcióra van szükség, amely a küvetták gyors, hatékony és megbízható mosását, 

szárítását biztosítja. (2) A korábban megalkotott ACT Robot rendszer esetében – amint az 

említésre került – túlságosan korlátozta a minta-áteresztési sebességet az, hogy az ACT-egységek a 

bekészítés és az inkubáció idejére gyakorlatilag tétlenségre vannak ítélve. Ahhoz, hogy több 

funkció párhuzamosan tudjon működni, külön kellett választani a bekészítéshez használt 

mintatartókat (amelyekben az inkubálás is történik) az ACT-24 egységektől maguktól. Ehhez ki 

kellett alakítani egy tálca-rendszert, és mozgató automatikát. (3) A hagyományos ACT rotorjában a 

minta folyékony része a centrifuga álló helyzetében visszafolyik a küvetta ülepítő zónájából a 

hajlítási szakaszhoz, így a minta egyes részei egymástól távol kerülhetnek. A képek felvételekor 

célszerű volt megoldani, hogy a küvetták olyan szögbe billenjenek, hogy a minta álló helyzetben 

ugyanott legyen, ahová a centripetális erő juttatta. A minták egészének képi feldolgozása így 

radikálisan lecsökkenti a szemmel történő utólagos ellenőrzés szükségességét, és így az esetleges 

emberi hibázást. 

A fentiek értelmében a gyártó cég felismerte, hogy célszerű volna alkalmazni a hagyományos 

sejtmosó centrifugák „leöntős” működési elvét a hajlított kémcsövek esetében is. Ezt az eljárást 

korábban szándékosan mellőzték az aeroszol képződés elkerülése érdekében, de a gyors dekantálás 

és gyors kiszárítás iránti igény felértékeli ezt a megoldást. (Az aeroszol képződés megakadályozását 

más eszközökkel kell megoldani.) 

A szóban forgó módosított ACT egység képezi tehát az új teljesen automata rendszer alapját, de 

további megoldandó feladat volt egy olyan tálcarendszer kifejlesztése, amelyben alkalmasan 

62. ábra: Kép a Leöntős ACT-ről   
Forrás: Saját készítés (2012) 
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kiképezett tálcák befogadják az automatikus adagolóból érkező mintákat és reagenseket, majd 

megfelelő mozgatással eljutnak az inkubátorba, és onnan a centrifugába, ahol az egyes minták 

azonosítható módon a centripetális erő révén bejutnak a rotor küvettáiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mivel sem a fenti igényeknek megfelelő centrifuga-mechanizmus, sem az azt kiszolgáló 

tálcarendszer a szakterületen nem volt ismeretes, az ehhez szükséges új műszaki megoldások 

kikísérletezése, és gyártmány szintű megvalósítása képezte a gyártó cég célját.  

Az alábbi képen az a tálcarendszer látható, aminek külön megtervezése is szükséges volt ahhoz, 

hogy a Leöntős ACT automata megvalósulhasson. A feladat nehézségét az adta, hogy úgy kellett a 

kis mélyedéseket elkészíteni, hogy a beléjük töltött (max300µl) folyadék hiánytalanul 

belecentrifugálható legyen a rotor küvettáiba. Ezen tálcák mozgatásához szükséges volt egy 

megfogó elem létrehozására, melynek kapcsán végül pneumatikus (szívókorongos) megoldásra 

esett a választás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. ábra: A Leöntős ACT álló rotorja – a billentő mechanika alsó (balra) és felső (jobbra) véghelyzete 
Forrás: Cytotech szakmai beszámoló (2011) 

65. ábra: A Leöntős ACT-hez fejlesztett új körtálca 
Forrás: Cytotech szakmai beszámoló (2011) 

64. ábra: Kép a Leöntős ACT felépítéséről  
Forrás: Cytotech szakmai beszámoló (2011) 
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3.5.1 AZ ACT MŰSZERCSALÁD FELHASZNÁLÓI KÖRE 

2004 és 2010 között több (többnyire kérdőív alapú) tanulmány is készült (Fekete, 2004, Papp, 

2005, Hohner, 2005, Doskar, 2010), melyek részletesen bemutatják az ACT műszercsalád 

felhasználói körét. Mivel az elmúlt években nem történt lényeges változás a felhasználók 

eloszlásában, ezért ezeket vettem alapul a felhasználói kör bemutatásakor. 

Ezek értelmében elmondható, hogy az ACT eszközcsaládot profinak tekinthető, rutinfelhasználók 

kezelik. A kezelő személyzetet kórházi asszisztensek, vezető asszisztensek, orvosok, más egyetemi 

diplomások, analitikusok, egyéb immun-hematológiával foglalkozó szakemberek képezik. Olyan 

eszköz kidolgozása a cél, amely elsősorban az ő igényeikre és képességeikre van szabva. A 

felhasználók nap mint nap ugyanazokat vizsgálatokat végzik el munkahelyükön, és nem szabad, 

hogy a használt berendezések, automaták ezek pontos, gyors kivitelezésében megakadályozzák 

őket. Munkájukat a lehető legnagyobb mértékben gyorsítani kell, mindamellett, hogy a 

kiértékelést, eredmények leolvasását legalább ugyanolyan biztonsági szinten kell tudják 

megvalósítani. Törekedni kell olyan lehetőségeket biztosítására, amelyek kihasználásával 

expeditívebben tudnak dolgozni.  

Fontos megemlíteni továbbá, hogy a felhasználók egy speciális környezetben használják a gépet: a 

laboratóriumban. Laborkörülmények között pedig nehézkesebbé tud válni például az automatához 

tartozó számítógép kezelése: a szoftverhasználat közben a felhasználóknak gumikesztyűt kell 

viselniük, ami (jelentősen) befolyásolhatja a perifériákkal folytatott műveleteket. Ennél a példánál 

maradva az egyik legnegatívabb dolog, hogy ezen gumikesztyűs állapotban az asszisztensek a 

leginkább érintős egerekre vannak hagyatkozva, ami nehézségeket okoz nekik. (Fekete, 2004) 

Az asszisztensi foglalkozás meglehetősen elnőiesedett szakma (ami magyarázható azzal, hogy a nők 

általában az ilyen jellegű munkákat könnyebben elviselik, mint a férfiak): több mint 90%-ban női 

dolgozókkal lehet számolni. A szükséges iskolai kötelezettségek következtében általában 23-65 év 

közöttiek. Egész pontosan a kor szerinti eloszlásuk így alakul: a laboratóriumokban dolgozók több 

mint 50%-a 30-40 év közötti; 10% alatt van az ennél fiatalabb felhasználó, és a maradék 40% a 40 

évnél idősebb korúak közül kerül ki. Az életkor intervalluma ugyan az egészen fiataloknál 

(pályakezdőknél) kezdődik, de gyakrabban találkozhatunk a negyven év feletti réteggel. Az ő 

munkatapasztalatuk ugyan nagyobb az általuk ismert rendszerekben, de az újdonságok iránt 

általában véve már nem olyan fogékonyak. Képzettségüket tekintve vagy szakközépiskolai 

tanulmányaikat egészítették ki szakasszisztensi vizsgával, vagy egészségügyi főiskolát végeztek. 

Mindenki minimum középfokú végzettséggel rendelkezik, és csupán körülbelül 15%-nak van 

felsőfokú végzettsége, ami nem csoda, hisz elsősorban asszisztensi munkáról van szó. (Hohner, 

2005) Ezt fajta laboratóriumi munkát a felhasználók 38%-a négy évnél kevesebb ideje végzi, és 

túlnyomó többségük, azaz 42%-uk minimum 8 éve van a szakmában. A maradék 20% pedig ennél 

is régebben. Ez azért lehet fontos, mert minél régebb óta dolgozik egy adott környezetben a 
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felhasználó, annál otthonosabban mozog benne, és annál jobban meg tudja határozni, mik a 

hiányosságok/erősségek egy adott rendszerben (ami a később bemutatásra kerülő kutatásaim során 

is segítségemre tudott lenni). Az adatok tükrében elmondható, hogy a felhasználók jól képzett, 

nagy tapasztalattal rendelkező profi szakemberek, akik kellő ismeret birtokában vannak a 

rendelkezésükre álló szerológiai berendezésekről. Emellett az is igaz rájuk, hogy azt szokták meg, 

hogy egy rendszert olyan szinten megismerjenek, hogy ezután már a feladataikat rutinszerűen el 

tudják végezni. A „gondolkodtató” rendszereket kevésbé preferálják. (Papp, 2005) 

Az orvosok körében hasonló a helyzet, 60-70%-ban női labororvosokkal találkozhatunk 

Magyarországon (interjúalanyaim es eddigi saját tapasztalataim szerint). Továbbá közülük a férfiak 

és a nők kissé idősebbek, többnyire 30-65 evesek. Képzettségük mindannyiuknak nagyon hasonló: 

az orvosi egyetem hat éve után labor szakvizsgát tettek. A klinikai laborokban a vezetők illetve a 

főorvosok pedig többnyire tudományos fokozattal és sokszor oktatói kinevezéssel is rendelkeznek. 

A vérellátókban pedig általában transzfuziológus szakorvosok dolgoznak. Kisebb számban 

előfordulnak a szerológiai laboratóriumokban analitikusok is, akik általában vegyészmérnökként 

végeztek, és később tanultak bele a vizsgálatok az orvosi hátterébe. Ők többnyire 25-65 evesek. 

(Doskar, 2010) 

 

A műszercsalád részletes ismertetése, valamint a korábbiakban bemutatott nemzetközi gazdasági, 

valamint makrokörnyezeti elemzés együttes vizsgálatának eredményeképp az elkövetkezendőkben 

az ACT-k SWOT (szempontokon alapuló) analízisét foglalom össze. 

 

Az ACT műszercsaládnak és a versenytársainak erősségei és gyengeségei, valamint az ACT-ket 

érintő lehetőségek és veszélyek az alábbi két táblázatban vannak összefoglalva.  

 
11. táblázat: Az ACT vércsoport-szerológiai műszercsalád és a konkurens termékek erősségei, gyengeségei 
Forrás: Saját szerkesztés 

Eszköz Konkurens eszközök ACT műszercsalád 

Erősség 

már a piacon lévő, jól bevezetett, 

kelendő termékek kiegészítéseként 

jelentek meg az automatáik 

a fejlesztők törekvése, valamint a 

magyarországi K+F költségek alacsony 

szintje következtében a gép 

továbbfejlesztése, illetve szervize 

rendkívül költséghatékony 

a sejtmosás biztonsága nem igényel 

lényeges instrumentális feladatot, 

„csak” a gélkártyák megfelelő szintű 

gyári minőségbiztosítását 

az automata előállítási ára rugalmas 

árképzést tesz lehetővé, aminek 

köszönhetően olyan országokban és 

intézményekben is piacot teremthet, ahol a 

lényegesen drágább versenytársak az ár 



      

 

131 
 

miatt nem tudnak megjelenni 

 alacsonyan tartható vizsgálatonkénti ár 

 nyílt és zárt rendszerű üzem is lehetséges 

 a kifejlesztett technológia egyedüliként 

való alkalmazása  

Gyenge-

ség 

csak az adott rendszerhez kidolgozott 

módszerek alkalmazhatóak 

a fejlesztés alatt álló automata új termék, 

piaci bevezetést igényel 

magasak az ár/beteg és ár/eszköz 

költségek 

 

leolvasás lassabb és drágább  

zárt rendszerek (a mikrooszlopos és a 

mikroplét is tartalmazza a fő reagenst), 

emiatt reagensek változtatása nem 

lehetséges 

 

 

 
12. táblázat Az ACT vércsoport-szerológiai műszercsaládot érintő lehetőségek és veszélyek 
Forrás: Saját szerkesztés 

Lehető-

ség 

orvosi eszközök iparága világviszonylatban stabilitást mutat az előrejelzések szerint 

Európából tekintve a többi piac jellemzően nagyobb kihívást támaszt az ott 

jelenlévőkkel szemben a szabályozásnak való megfelelés tekintetében 

hazai vállalás alapján 2020-ra a ráfordítások 1,8%-át K+F tevékenységre kell 

fordítani, amelynek egyik lehetséges útja lehet a pályázati támogatás 

különböző árstratégiák: differenciált árképzés, lízing stb. 

magyar értékek, hagyományok tisztelete megmaradt, kissé talán erősödött is 

öregedő népesség a vizsgálatok számának növekedését vonhatja maga után 

a nagyvárosokba koncentrálódó lakosság miatt megnőhet az igény a nagy kapacitású 

gépek iránt 

újrahasználható eszközök használata verselőny lehet a környezetvédelmi 

szabályozások miatt 

Veszély 

eurózóna és azt körülvevő országok alkotta régió gyenge lábakon áll (kockázati 

tényezők igen jelentősek) 

alacsony piaci mozgással jellemezhető európai gazdaság 

finanszírozás, tőkehiány és gyengébb innovációs potenciál (kisvállalatok), valamint 

szabályozások változása és az árnyomás (nagyvállalatok) 

alacsony fizetőképes kereslet  

meglehetősen árérzékeny piac 

bár növekvő, de viszonylag alacsony K+F ráfordítások  
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biztonság fokozottabb ellenőrzése iránti igény fokozódó dokumentációval, 

adminisztrációval jár 

kockázati tényező lehet a politikai környezet állandóságának hiánya, a 

bizonytalanság 

esetleges nem szükségszerűen egyenlő versenyfeltételek biztosítása 

 

Az elméleti áttekintés a már gyakorlatias jellegű elemzéssel, a SWOT analízissel zárul. Az 

elkövetkezendőkben az eddigiekre alapozva pontosítom a problémakört, és bemutatom 

kutatásomat. 

4. PROBLÉMA PONTOSÍTÁSA 

A mind inkább élesedő versenyhelyzetben már nem a kedvező földrajzi fekvés és nyersanyagbázis 

jelenti az igazi értéket. A legfőbb előnyök között a megújulási képesség, a rugalmasság, a tudás, 

képzettség, kutatás-fejlesztés, a műszaki/technológiai színvonal szerepel. A versenyképesség egyik 

legfőbb forrása tehát az innováció. Az egyre fokozódó konkurenciaharcban nagyobb hangsúly 

kerül arra, hogy a vállalatok időről időre képesek legyenek újításokat végrehajtani a termékek, 

szolgáltatások és technológia terén is. Ez a megújulásra irányuló törekvés képezi a gazdasági 

versenyképesség motorját. 

 

A vállalati versenyképesség lényege, hogy egy vállalat a versenytársakénál kedvezőbb piaci 

pozíciót szerezzen meg és tudja azt hosszú távon is birtokolni. Ennek feltételei a flexibilitás, az 

alkalmazkodás, illetve a tudás egyre rohamosabb tempójú fejlődésével való lépéstartás. A 

tudásmenedzsment feladata, hogy felfedezze, megismerje a vállalton belül felhalmozott ismeretet, 

tapasztalatot és szakértelmet, összegyűjtse, rendszerezze, megossza azokat, tehát a tudást, mint 

versenyelőnyt használja fel. (Csath, 2010) 

 

A nemzetgazdaság versenyképessége erőteljesen befolyásolja a tudásalapú vállalatok működését, 

támogathatják vagy éppen ellenkezőleg, ellehetetlenítik a vállalat létrejöttét, hatékony működését. 

Ezzel egy időben a vállalatok sikeressége is visszahat a nemzetgazdaság versenyképességére. 

Kettejük között, tehát kétirányú, szoros kapcsolat húzódik. A vállalkozások egyre jelentősebb 

szereppel bírnak a tudás-intenzív gazdaságban. Ez természetesen a kis-és középvállalkozásokra is 

igaz. Azok a vállalatok tudnak fennmaradni, és sikereket elérni, melyek mihamarabb tudnak 

alkalmazkodni a piac által támasztott igényekhez, képesek a megújulásra, és eredményesen piacra 

tudják vinni terméküket, melyre magas színvonalú szellemi hozzáadott tőke jellemző. A 

multinacionális cégek óriási tőkével és termelő kapacitással bírnak. A külföldi működőtőke már a 

képzett, sokoldalú, kreatív munkaerőt keresi hazánkban, nem az olcsót. Sokkal inkább az ár/érték 
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kedvező viszonyára fókuszál, nem az alacsony árat részesíti előnybe. A hazai kis-és 

középvállalkozások innovációs képességének alakulása, magasabb szintre lépése, nagymértékben 

függ tehát a nemzetközi nagyvállalatok jelenlététől, illetve a vállalaton belüli 

kapcsolatrendszerüktől. (Csath, 2009)  

 

Az Európai Unió tagjaként fontos megemlíteni, hogy a világpiacon maga az Unió is 

versenyképességi nehézségekkel küzd. Az európai tudósok a tevékenységek elméleti síkján 

remekül helytállnak. Az elért elméleti eredmények igen magas színvonalú publikációkban látnak 

napvilágot, ezzel párhuzamos viszont a gyakorlati szférában már elmarad ez a siker. Nem tudja 

gazdaságilag a javára fordítani, kamatoztatni a megszerzett tudást, mert az szellemi eredményesség 

nem mutatkozik meg piacképes termékek előállításában. Az amerikaiak, japánok és kínaiak által 

megalkotott termékek versenyképessége sok területen magasabb, mint az EU-é. (Csath, 2010) 

 

Ahhoz, hogy a világgazdasági mezőnyben kedvezőbb pozíciót foglalhassunk el, és 

korszerűsíthessük a magyar gazdaság szerkezetét, elsősorban a kis-és középvállalkozások 

fejlesztésére kell összpontosítanunk. Egyrészt azért, mert a hazai vállalkozásokat végigmérve, 

mennyiségi tekintetben dominálnak. A KKV-szektor GDP-hez való hozzájárulása igen jelentős. 

Másrészt a kis-és középvállalkozásokban, szemben a nagyobb vállalatokkal, jelentősen több 

innovációs elképzelés fogalmazódik meg, bár tény, erőforrásaik szűkösségéből adódóan, gyakran 

elmarad a megálmodott terv megvalósítása.  

 

A fejlődés érdekében az innovatív gondolkozás és magatartás, valamint a józan kockázatvállalás, 

illetve rugalmasság kell hogy jellemeze a kis-és középvállalatokat. Az innováció fő mozgató rugója 

a kutatás-fejlesztés. Nemzetközi összehasonlításban hazánk sajnos nem foglal el jó pozíciót a K+F 

vizsgálatának rangsorában.  További aggodalomra ad okot, hogy szerkezeti aránytalanság is 

felfedezhető a rendszerben. A K+F-re fordított tőkék nagy részét elsősorban külföldi tulajdonú 

nemzetközi vállalatok adják, míg a hazai tulajdonban lévő kis-és középvállalkozások csak igen 

csekély mértékben végeznek K+F tevékenységet. 2009-ben végzett kutatás szerint a magyar kis-és 

középvállalkozások a periférián helyezkednek el a K+F tevékenységben. Minél kisebb méretű egy 

vállalat, annál kevesebbet képes K+F-re fordítani. Mindezek ellenére a vállalatok egy része 

rendelkezik innovációs potenciállal. Ezt a másodlagos potenciált a szellemi tőke magas arányából 

nyerik azok a vállalkozások, melyek a tudásra és ezen belül is a humán tőkére alapoznak. Az is 

bizonyítást nyert, hogy a tudásra alapozott vállalatok szervezeti kultúra és vezetési stílus 

jegyekben is eltérnek, különböznek a hagyományos stratégiát alkalmazó versenytársaiktól. Így 

például ezen cégek többsége támogatja az autonómiát, vagyis az alkalmazottak önállóságát. 

Jellemző a vállalaton belüli erős kapcsolati, bizalmi háló. A bizalmon alapuló szoros kapcsolatok 
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hozzájárulnak a belső tudásátadáshoz és tudásteremtéshez szükséges optimális légkörhöz. Továbbá 

ösztönzik az egészséges, józan kockázatvállalást. Mindezek együtt pozitív irányba befolyásolják az 

innovációt. (Csath, 2009)  

 

Az Európai Unió felismerte, és célul tűzte ki, hogy az egyes tagállamaik fordítsanak nagyobb 

figyelmet a K+F tevékenységekre, mely által a KKV-szektor innovációs képességét kell 

megnövelniük. A kutatást és innovációt összekapcsoló folyamatokat szorosabbra kell fűzni, 

erősíteni kell. (Csath, 2010) 

Ez adja a probléma egyik pillérét tehát. Disszertációmban ezért is kerül górcső alá egy vállalat 

konzorciumban megvalósított K+F alapú termékfejlesztése, és annak eredményei.  

 

Az orvosi eszközök piacán az elmúlt évtizedekben a verseny elsősorban mérés-technológiai 

versennyé alakult. Az új rendszerek ugyanis nem változtatták meg alapvetően a vizsgálati és 

laboratóriumi munkafolyamatokat (a vércsoport-szerológiában használatos módszerek az utóbbi 10 

évben lényegében nem változtak) (Hoffer, 2013), csupán a mérés és leolvasás jelentős 

egyszerűsítését célozták. 

A technikák fejlődésével (pl. sejtmosás, eldobható eszközök, vizuálisan támogató segédeszközök 

megjelenése stb.) a mérések lépései nem változtak, és a tesztek is lényegében ugyanazon az 

elveken működnek. A legnagyobb változást a leolvasás egyszerűsítése hozta, amely egyrészről 

könnyítette a felhasználók dolgát, másrészről növelte azon hibatípusok valószínűségét, melyek az 

eredmények kézzel történő rögzítése során léptek fel. A tapasztalat ugyanis azt mutatta, hogy sok 

hibázás az eredmények több helyen történő „könyvelésekor” történt, azaz adminisztratív okokra 

vezethető vissza. (Rudmann, 2005, Wilkinson, 2008) 

 

A kutatásom során taglalt termékfejlesztés alapvető célja a hozzáférhető piaci kínálatnál 

versenyképesebb ár-érték arányú, illetve egyedi értékkel rendelkező hazai termék (vagy 

szolgáltatás) létrehozása. Az egészségügyi piacot ugyan torzít(hat)ják nem piacszerű működési 

elemek, disszertációmban azonban ezekre – ahogy korábban már említettem – nem kívánok 

kitérni.  

 

Az orvosi szempontok ezen a tudományterületen (is) meglehetősen állandóak, hiszen most is 

ugyanolyan agglutinációt kell detektálni, amit pl. 20 évvel ezelőtt, így a termékfejlesztés vonalán 

elsősorban a felhasználók tapasztalatai, véleményei alapján lehet továbblépni.  

 

A költséges bevezetés előtt, amikor a fejlesztés további irányvonalai még befolyásolhatóak és a 

termék végső tulajdonságai paraméterezhetőek, a potenciális ügyfelektől, felhasználóktól érkező 
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visszajelzések különösen segíthetik a termékfejlesztők munkáját, és ezen keresztül döntően 

befolyásolhatják a termék piaci sikerességet. Kidolgozás alatt álló termék- és szolgáltatásváltozatok 

véglegesítéséhez, még kevésbé kiforrott koncepciók és elképzelések letisztázásához leggyakrabban 

kvalitatív piackutatási módszereket alkalmazunk. (BellResearch honlapja) Ezért esett többek 

között a választás a más területeken hasonló problémák vizsgálatára már bevált fókuszcsoportos 

kutatásra. 

 

Disszertációm következő nagy egységét tehát az empirikus kutatás adja. Ebben összpontosul az 

elmélet során leírtak nagy része, és a gyakorlatban bemutatásra kerül egy orvostechnikai 

(vércsoport-szerológiai) eszközcsalád felhasználói bevonáson alapuló termékfejlesztési folyamata. 

Az egyetlen hazai vércsoport-szerológiai műszergyártó termékeit veszem górcső alá, és 2008-tól 

vizsgálom a termékfejlesztési folyamatukat. A kutatás során szerzett tapasztalatok azonban 

példaként átültethetőek más (orvostechnikai) eszközök fejlesztésére is. A kutatás során – ahogy 

látni fogjuk – a magyarországi kórházi felhasználók körülbelül 70%-át sikerült bevonni a 

fókuszcsoportos vizsgálatokba, ami ismét arra enged következtetni, hogy az eredmények szélesebb 

kör számára is értelmezhetőek.  
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5. EMPIRIKUS KUTATÁSOK 

Empirikus kutatásaim gerincét fókuszcsoportos vizsgálatok adják. A fókuszcsoportok longitudinális 

(2008-ban, 2010-ben és 2012-ben történő) adatfelvétele egyrészt hozzásegített ahhoz, hogy egy 

vércsoport-csoportszerológiai műszercsalád termékfejlesztési folyamatait végigkövethessem. 

Másrészt viszont alkalmam nyílt a fókuszcsoportok során összegyűjtött információkat 

visszacsatolni a vállalat részére, és így megvalósulhatott egy iteratív termékfejlesztési folyamat. 

Ennek egyik érdekessége az volt, hogy fokozatosan egyre finomabb felhasználói igényeket sikerült 

detektálni, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy a kutatás utolsó fázisában már egy kifejezetten 

innovatív eszköz kerüljön kifejlesztésre. Ez a kutatás legelején még nehezen elképzelhető volt, 

amikor a fókuszcsoportok résztvevőinek még a módszer maga is annyira új volt, hogy figyelmük 

egy részét annak megszokása vitte el. Mivel azonban a három adatfelvétel során nagyban átfedtek 

a résztvevők, kialakult egy szinte folyamatos együttműködés, ahol a fókuszcsoport ismerős tereppé 

vált a számukra, és egyre elmélyültebb közös munkára lettek képesek. 

Számomra kihívást jelentett a vércsoport-szerológia megfelelő szintű elsajátítása, ezért különböző 

(rövid, elméleti) képzéseken vettem részt, több asszisztenssel, főorvossal végeztem interjút, 

valamint több kórházi laboratóriumot is meglátogattam. Ez utóbbiak lehetőséget biztosítottak 

számomra arra, hogy munka közben is megfigyelhessem a vércsoport-szerológia területén 

dolgozók mindennapjait, valamint az elméleti kutatások során feltárt módszerek, vizsgálatok, 

eszközök gyakorlatban (rutinban) történő alkalmazását is. 

Újabb kihívást jelentett a fókuszcsoportok során nyert információk megfelelő kiértékelése. A 

kvalitatív adatok leíró statisztikával történő értelmezése mellett úgy gondoltam, hogy a három 

fázisban felvett számos fókuszcsoportos ülés már szolgált akkora adatmennyiséggel, hogy 

megfelelő technikával akár kvantifikálni is lehessen. A szakirodalomban azonban kevés példát 

találtam erre (főleg a gyakorlati alkalmazásban), ezért új megoldás keresésére volt szükségem 

ahhoz, hogy áthidaljam ezt a problémakört. Végül a feldolgozáshoz két módszertant együtt 

alkalmaztam: az ATLAS.ti tartalomelemző szoftver segítségével dolgoztam fel a fókuszcsoportok 

legépelt átiratait, és az IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Statistics 23 

programcsomag segítségével végeztem el a statisztikai elemzéseket. 

Az elkövetkezendőkben ezt az izgalmas adatfelvételi folyamatot és adatkiértékelést mutatom be. 

Ezt megelőzően azonban szakirodalmi keretek között helyezem el az általam használt elsődleges 

kutatásmódszertant, a fókuszcsoportos vizsgálatot. 

5.1 KUTATÁSMÓDSZERTANI ELMÉLETEK 

A kvalitatív kutatás nagyon széles körű adatkezelési módszereket foglal magában, amelyeknek 

közös jellemzőjük, hogy relatíve strukturálatlanok (előre csupán félig megszerkesztettek, általában 

nyitott kérdéseket tartalmaznak), és kevésbé számszerűsített adatokat használnak a vizsgálat 

eszközéül.  
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Az ilyen típusú adatokkal dolgozó kutató általában arra törekszik, hogy újfajta megértést nyerjen 

egy termékről, szolgáltatásról, megtapasztaljon egy folyamatot, megtudjon valamit azon 

elbeszélésekből, amelyeket a kvalitatív kutatásban résztvevők saját szavaikkal mondanak el, vagy 

hogy a kutató a maga által készített terepfeljegyzésekből tájékozódjon.  

Az ilyen típusú adatok elemzése összetett, az árnyalatok és a szövegkörnyezet iránti magas fokú 

érzékenységet kíván meg. (Lehota-Tomcsányi, 1995) 

Magas fokú rugalmasság jellemzi a kvalitatív kutatásokat. Egy kvalitatív interjú például 

gyakorlatilag bármilyen témára irányulhat, önálló adatgyűjtési eljárásként is megállja a helyét, de 

más módszerekkel együtt is alkalmazható. A téma (akár organikus) alakulása hozzásegíti a kutatót 

ahhoz, hogy olyan szempontokat is fel tudjon mérni, amire ő maga nem is gondolt, azaz a módszer 

alkalmas explorációra. A kvalitatív interjú (legyen akár csoportos interjú, fókuszcsoport) leíró 

jellege miatt elsősorban feltárásra, egy téma alaposabb, mélyebb megismerésére alkalmas, 

ugyanakkor előzetesen megfogalmazott hipotézisek valószínűségének erősítésére vagy 

gyengítésére is használhatók. Jellemzi továbbá, hogy az egyetlen olyan kutatási eljárás, mely 

„közvetlenül hallatni engedi a megkérdezett személyes hangját, és a nézeteket és gondolatokat saját 

kontextusukban exponálja”. (Szokolszky, 2004, 291.o.) A kvalitatív kutatással járó szabadság vonzó, 

ugyanakkor teherként is nehezedik a kutató vállára. A „bármerre haladás” ugyanis azt is jelentheti, 

hogy a kutató zsákutcában köt ki, felesleges kitérőket tesz, vagy nem tudja kiszámítani, pontosan 

merre is halad. Ez a kanyargós útvonal pedig az eredmények feldolgozásakor ró még nagy terhet a 

kutatóra: már magának az elemzési rendszernek a kialakítása is nehéz, az eredmények meglátása 

türelmet, kitartást igényel, és igen idő- és munkaigényes. A kutatónak szüksége van kreativitásra, 

éleslátásra, jó lényegfelismerő-képességre. A sokszor csak kis elemszám rendelkezésre állása miatt 

pedig az általánosíthatóság korlátaival is számolnia kell.  

 

 

 

 

 

A probléma áthidalására, a kvalitatív kutatások megbízhatóságának növelésére az alábbiakat lehet 

tenni: 

 a megfigyelések minél pontosabb és részletesebb rögzítése; 

 a kiértékeléskor a kutatásból sok és hosszú szövegek idézése; 

 több elemző bevonása; 

 a kutató reflexivitásának (azaz a saját szerepére, a kutatásra gyakorolt hatására 

reflektálásának) növelése. 

 

Kapcsolódási pont a kutatással 

Ezen utóbbi probléma áthidalására a kutatás során törekedtünk a nagy elemszámra. 
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A kvalitatív kutatások érvényességének növelése pedig egyebek közt az alábbiakkal érhető el: 

 válaszadói hitelesítés: a kutatásban részt vevők utólagos megkérdezése; 

 háromszögelés: több, egymást kölcsönösen kiegészítő módszer (akár kvalitatív és 

kvantitatív) együttes alkalmazása, feldolgozásba való bevonása; 

 deviáns vélemények vizsgálata: az átlagostól eltérő vélemény felmérése a „normál” 

működésnek sokszor hasznos (görbe) tükröt mutat. (Schleicher, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leggyakrabban alkalmazott kvalitatív módszerek Schleicher (2007) szerint: 

 társadalomtudományos interjú és speciális esete a fókuszcsoportos kutatás; 

 résztvevő-megfigyelés; 

 kvalitatív szövegelemzési módszerek. 

 

Kapcsolódási pont a kutatással 

A megfigyelések minél pontosabb és részletesebb rögzítése: a kutatás során támaszkodtunk  

a csoportülések közben a moderátorok asszisztensei által készített jegyzetekre, videofelvéte-

lekre, hangfelvételekre, valamint ezek legépelt átirataira. 

A kiértékeléskor a kutatásból sok és hosszú szövegek idézése: a hipotéziseim vizsgálatánál 

igyekeztem sok példát hozni az átiratokból. 

A kutató reflexivitásának (azaz a saját szerepére, a kutatásra gyakorolt hatására reflektálá-

sának) növelése: folyamatosan végeztem önreflexiót, kerestem az egyes fókuszcsoportok 

között, mi az, ami jól működött, mit kellene másképp csinálnom. 

Kapcsolódási pont a kutatással 

Háromszögelés, azaz több, egymást kölcsönösen kiegészítő módszer (akár kvalitatív és kvan-

titatív) együttes alkalmazása, feldolgozásba való bevonása: a két módszertan (tartalomelemzés 

és statisztika) összekapcsolása is éppen e célt szolgálta. 

Deviáns vélemények vizsgálata: az átlagostól eltérő vélemény felmérése a „normál” működés-

nek sokszor hasznos (görbe) tükröt mutat: moderátorként mindig nyitottan álltam hozzá a 

„deviánsabban” fogalmazók mondanivalójához, mert magam is hiszek benne, hogy hasznos 

ötleteket lehet nyerni belőlük. 
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A kvalitatív interjúzás válfajai Szokolszky (2004) csoportosítása alapján, különböző szempontok 

mentén látható a következő ábrán. 

 

 

 

 

A kvalitatív interjúk tipikus esetben diádikus helyzetben valósulnak meg, azaz egy interjúalany 

vesz részt a folyamatban a kutató mellett. Azonban beszélhetünk csoportos interjúkról is, amely 

fókuszcsoport néven vált ismertté. A fókuszcsoport egy olyan (általában körülbelül 8-12 főből álló) 

csoport, amelyet abból a célból hívnak össze, hogy egy meghatározott téma kapcsán a résztvevők 

véleményét, gondolatait, érzéseit, észrevételeit, meglátásait megismerjék.  (Vaughn-Schumm-

Sinagub, 1996; Millward, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

66. ábra: Kvalitatív interjúzás válfajai 
Forrás: Szokolszky (2004, 277.o.) 



      

 

140 
 

Az alábbi ábra a fókuszcsoportot a (marketing)kutatási módszerek között helyezi el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fókuszcsoportos vizsgálat főbb jellemzői: 

 fogyasztók igényeinek (motivációjának, véleményének, attitűdök, gyakorlatok, reakciók) 

feltárására alkalmas, nem a konszenzusépítés a cél; 

 konkrét ingeranyagról (termék, reklám stb.) folyik a beszélgetés (erre is irányul a 

módszertan elnevezésében a „fókusz” szó); 

 tipikusan (6-)8-12 fő vesz részt rajta, ami átláthatóságot, irányíthatóságot, kezelhetőséget 

biztosít a moderátornak (ennél nagyobb csoport esetén már fennállna az alcsoportokra 

szakadás veszélye); 

 a résztvevők valamilyen előzetes szempont alapján vannak kiválasztva, jellemzően (egy 

bizonyos szempontból) homogén csoportot alkotnak; 

 a moderátor a témában és a csoportos interjúvezetésben képzett; 

 ideális esetben a kutatásvezető és a moderátor ugyanaz a személy; 

 a csoportos (előzetes szempontok mentén történő) vezetett beszélgetés általában 1,5-2,5 

órán keresztül tart; 

 laza, informális légkör; 

 a beszélgetés rögzítése (hang- és videofelvétel); 

 egyszeri és az adott formában megismételhetetlen. 

 

 

67. ábra: A fókuszcsoportos vizsgálati módszertan elhelyezése a (marketing)kutatási módszerek között 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A fókuszcsoportos kutatási módszer elméleti hátterét egyrészt az a szociálpszichológiai tény adja, 

hogy véleményünk, attitűdünk mindig társas ráhatások mentén, másokkal folytatott 

beszélgetéseink során kerülnek kialakításra, nem önmagunkban (a többiektől függetlenül) 

alakítjuk ki. A minket körülvevő interperszonális környezet (család, barátok, tanárok) erős hatással 

vannak arra, hogy milyen emberek is vagyunk, mit gondolunk a világról stb. A fókuszcsoportos 

ülések a társadalom mikrokozmoszaként is felfoghatóak (hasonlóan a terápiás csoportokhoz), ami 

alatt azt értem, hogy az életben működő mechanizmusok gyakran megjelennek a fókuszcsoportos 

beszélgetés során kinyilvánított véleményekben, tanúsított magatartásban. Egy fókuszcsoport alatt 

a mesterséges körülmények során is ugyanúgy alakulhat a résztvevők véleménye a 

csoportdinamikai folyamatok következtében, mint a hétköznapi életben. Az elméleti háttér 

következő aspektusa, hogy a pszichológiai kutatások szerint az emberek számára a cselekedeteik 

valódi mozgatórugói általában nem hozzáférhetőek tudatosan. Ennek ellenére az tapasztalható, 

hogy tetteiket racionális indokokkal magyarázzák, amelyek azonban sokszor nem objektívek vagy 

valóságosak. Éppen ezért a fókuszcsoportos kutatás célja fényt deríteni ezen tudatalatti (gyakran 

elfojtott) attitűdökre, motivációkra a csoportdinamikai működési mechanizmusok segítségével. 

(Síklaki, 2006) 

 

Fontos érv lehet a fókuszcsoportok módszere mellett, hogy a hétköznapi életünk során sem 

izoláltan élünk, hanem különféle társas hálózatok tagjai vagyunk. Gyakran vitatjuk meg másokkal 

véleményünket, beszélgetünk másokkal különféle témákról. (Kitzinger 1994) 

 

A fókuszcsoportok kiterjedten alkalmazhatóak, és olyan lényegi kérdésekre adhatnak választ, mint 

például: 

 (új) termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos benyomások, preferenciák megismerésére; 

 (új) termék, szolgáltatás bevezetése során jelentkező potenciális problémák vizsgálatára; 

 árakkal kapcsolatos benyomások, fogyasztói reakciók előzetes megismerése; 

 információ szerzésére új termékötletek főbb erősségeiről és gyenge pontjairól (ami segíthet 

az új termékkoncepciók kialakításában); 

 fogyasztói döntési szokások, jelenségek feltárására; 

 stb. 

 

 

Kapcsolódási pont a kutatással  

Sok egyéb szempont teljesülése mellett személyemben a kutatásunk során az is megvalósult, 

hogy a kutatásvezető és a moderátor ugyanaz a személy. 
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Az általános célokat tekintve is széles körben alkalmazzák a fókuszcsoportokat, mint például: 

 egy probléma pontosabb definiálására; 

 alternatívák, cselekvési tervek kidolgozására; 

 adott probléma megközelítésének kidolgozására; 

 stb. (Malhotra, 2008) 

 

A fókuszcsoport tervezésének és lebonyolításának folyamat látható az alábbi ábrán 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előkészítési fázisba tarozik, hogy az ügyfél megrendeli a kutatást, és pontosan meghatározzák a 

marketingkutatás célkitűzését és a kutatási problémát. Majd a kutatástervező összeállít egy 

részletes listát a fókuszcsoportos interjú célkitűzéseiről (vagyis olyan kérdéseket gyűjt össze, 

melyekre választ szeretne kapni). A potenciális résztvevők kiválasztására szolgál a szűrőkérdőív. A 

kutató (és amennyiben különbözik tőle, akkor a moderátor) és az ügyfél közötti szoros 

együttműködés eredményeképpen születik meg a fókuszcsoport vezérfonalának összeállítása. 

Miután ez is megtörtént, a célcsoportba tartozó résztvevők toborzása kezdődik meg, akikkel 

azután a konkrét csoportos interjúk is lebonyolításra kerülnek. Az interjúkat követően az adatok 

elemzésére kerül sor. Utolsó lépésként pedig az interjúk részletes dokumentálását és értelmezését 

végzik el, mely az alapját képezi majd a különböző beavatkozásoknak és akcióknak (ami az 

ügyfélnek való visszajelzés mellett akár további kutatómunkát, ellenőrző kutatásokat is jelenthet). 

 

68. ábra: A fókuszcsoport tervezése és lebonyolítása 
Forrás: Saját szerkesztés  
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A fókuszcsoportos interjú főbb lépései az alábbiak: 

 a csoporttagok belépnek a terembe és leülnek az asztal köré; 

 a moderátor bemutatkozik, és ismerteti a helyzet főbb jellemzőit (pl. titoktartás, 

kommunikációs szabályok stb.); 

 a résztvevők bemutatkoznak; 

 elkezdődik a beszélgetés a releváns témákról a beszélgetési vezérfonal pontjai mentén 

haladva, a moderátor által irányítva, terelgetve; 

 a vélemények összegzése, javaslatok megfogalmazása;  

 beszélgetés zárása. 

 

 

 

 

 
 

A mintavétel jellemzői a fókuszcsoportos kutatásban: 

 általában egy kutatáshoz több fókuszcsoportos interjút kell lefolytatni; 

 a résztvevők előzetes szűrése biztosítja, hogy a kutatás szempontjából releváns személyek 

vegyenek részt a csoportos interjúkon; 

 több esetben alkalmaznak valamiféle plusz motivációt (például pénz- vagy természetbeli 

díjazás); 

 a résztvevőket jellemzően nem valószínűségi mintavétellel választják ki;27 

 a fókuszcsoportos szakkönyvek a csoport optimális működésének érdekében rendszerint a 

több szempont alapján homogén csoportok tartását javasolják (ilyen szempontok lehetnek 

például: iskolai végzettség, társadalmi státusz, nem stb.). (Vicsek, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Kvalitatív kutatások esetén – lévén a kutatás célja a jelenségek mélyebb értelmének feltárása, megértése, az egyes 

emberek saját véleményének, attitűdjének megismerése a cél általában nem használják a valószínűségi mintavételi 

módszereket. Kvalitatív kutatások esetén a leggyakrabban alkalmazott módszer a célirányos mintavétel, melynek több 

típusa van, pl. homogén, heterogén mintavétel, vagy extrém, kritikus, deviáns esetek kiválasztása. A célirányos 

mintavétel esetében a kiválasztás elve a kutatás céljától függ elsősorban. A mintát célirányosan választjuk ki (nem pedig 

véletlenszerűen), és ezért feltételezhető, hogy a kutatott téma, illetve probléma lehető legmélyebb megértését fogja 

szolgálni. (Miles-Huberman, 1994) 

Kapcsolódási pont a kutatással  

A fókuszcsoportos interjú főbb lépései a kutatás során a szakirodalomban említetteket 

követték. (Pl. a csoporttagok belépnek a terembe és leülnek az asztal köré; a moderátor 

bemutatkozik, és ismerteti a helyzet főbb jellemzőit stb.). 

Kapcsolódási pont a kutatással  

A fókuszcsoportos kutatások során több esetben alkalmaznak valamiféle plusz motivációt 

(például pénz- vagy természetbeli díjazás), ami részvételre buzdíthatja a célcsoport tagjait. A mi 

kutatásunk esetében többek között (személyes jelenlétet igénylő és online) továbbképzéssel 

kötöttük össze a fókuszcsoportokat, így továbbképzési pontokat lehetett kapni. 
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A fókuszcsoport vezetőjének, a moderátornak kitűntetett szerepe van, ezért érdemes kitérni rá.  

A moderátor feladatai az alábbiak: 

 irányítja a beszélgetést, és az előre meghatározott vezérfonal (forgatókönyv) mentén tartja 

azt; 

 ugyanakkor odafigyel, hogy ne gátolja a résztvevők ötleteinek és észrevételeinek szabad 

áramlását; 

 a kutatás szempontjából releváns információk összegyűjtésére fókuszál; 

 ezzel egy időben rugalmasan reagál releváns, új kérdések esetén; 

 részvételre és véleménynyilvánításra bátorítja a csoportos interjú alanyait; 

 biztosítja, hogy a résztvevők oldottan, kényelmesen érezzék magukat; 

 előmozdítja a csoporttagok közti beszélgetést, nézetcserét, interakciókat; 

 előkészíti és a megfelelő időben használja a szükséges segédanyagokat. 

 

A moderátor jellemzői az alábbiak: 

 általában pszichológus, szociológus vagy egyéb humán végzettsége van; 

 jó hallgató: kíváncsi mások gondolataira, őszinte érdeklődéssel figyeli a résztvevőket; 

 képes a spontán, kötetlen, informális légkör megteremtésére; 

 képes a beszélgetés kézben tartására; 

 jó a kommunikációs képessége; 

 képes a mélyebb összefüggések meglátására, feltárására; 

 jó a memóriája és összegzőképessége; 

 nem a tudományos „okoskodást”, szakértelmet helyezi előtérbe, hanem gyakorlati 

beállítottságát; 

 képes a nehéz esetek, problémás helyzetek prompt kezelésére (például nagyhangú, 

domináns/túlságosan szűkszavú, visszahúzódó/túlzottan kritikus/„nagy mesélő”, azaz kevés 

információtartalom mellett sokat beszélő/„buzgó segítő”, azaz moderátorként viselkedő, és 

e mellett saját véleményt meg nem fogalmazó résztvevők kezelése); 

 empatikus; rugalmas 

 előnyös, ha jó humorérzéke is van. 

 

Moderátorokkal szemben elvárás, hogy: 

 a legalaposabban és a legrészletesebben készüljön fel, minden lehetséges eshetőségre; 

 praktikus, ha már a kiválasztási folyamatban is részt tud venni; 

 ne ítélkezzen a résztvevőkkel szemben (sem kinézet, sem iskolázottság, sem más szempont 

alapján); 
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 objektív hozzáállás a kutatáshoz (ne terelje a beszélgetést valamilyen előzetes hipotézis 

alapján abba az irányba, hogy megerősítse azt), valamint a végeredmény prezentálásakor 

(ne azt mondja, amit az ügyfél hallani szeretne, hanem ami valóban eredményként jött ki); 

 a kutatás témájával kapcsolatos alapos szaktudásra tegyen szert (váljon a téma 

„szakértőjévé”); 

 figyeljen oda a résztvevők igényeire, szükségleteire (például kényelem, szünet, étel-ital 

stb.); 

 az ügyféllel tartson szoros kapcsolatot, az információkat folyamatosan csatolja vissza, 

legyen élő kommunikáció köztük; 

 amennyiben több fókuszcsoport kerül lebonyolításra, mindegyikhez úgy álljon, mintha az 

első lenne, azaz nem menjen a mennyiség a minőség rovására. 

 

A kérdezéstechnika, a (szóbeli és írásbeli, verbális és nonverbális) kommunikáció is fontos 

szereppel bír a fókuszcsoportos interjúk során. Amire ezzel kapcsolatban a moderátornak oda kell 

figyelnie: 

 a nyitókérdés általában olyan körkérdés legyen, amire még nem konkrét véleményt 

várunk, csupán könnyen megadható adatokat (pl. hogy szólíthatjuk a résztvevőt, honnan 

jött stb.): ez hozzájárulhat a feloldódáshoz; 

 érdemes lehet a tölcsér-technikát alkalmazni: a legnyitottabb kérdésekkel kezdeni a 

fókuszcsoportot, és egyre inkább szűkíteni a kérdések fókuszát; (Morgen-Krueger, 1998) 

 a kérdések legyenek egyértelműek; 

 elsősorban kifejtendő kérdéseket tegyen fel, ezzel is segítve, hogy a kérdés ne legyen 

sugalmazó, hanem a lehető legsemlegesebb;  

 lehetőleg körbe ültesse le a résztvevőket, a kommunikáció megkönnyítése végett; 

 a moderátor is üljön be a körbe (ne érezzék kívülállónak a résztvevők); 

 mindenkinek biztosítson teret a véleménye megosztására; 

 hogy kellőképp a résztvevőkre tudjon koncentrálni a moderátor, legyen egy segítője, aki 

írja a válaszokat, esetleg figyelmezteti, ha valamilyen kérdésre még ki kell térnie, kezeli az 

esetleges hang- vagy videó rögzítő eszközöket stb.). 

 

Breakwell, Hammond és Fife-Schaw (2000) kutatásmódszertani könyve szerint a különböző 

módszerek tekintetében nincsenek „metodológiai győztesek vagy vesztesek”, és bármely módszer 

hasznosságát csak annak a kutatási kérdésnek a fényében lehet megítélni, melynek 

megválaszolására törekszünk. 

Emellett minden módszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai. A fókuszcsoportos 

vizsgálatok esetében ezek az alábbiak. 
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A fókuszcsoportos módszer előnyei, erősségei: 

 a csoportmegbeszélés és az oldott hangulat ismerős közeg lehet az emberek számára, ami 

bátorítja a résztvevőket a spontán, őszinte megnyilvánulásokra, mélyebben rejlő 

megnyilvánulásokra; 

 a csoportinterjú – már a létszámból adódóan is – többletinformációkkal szolgál az egyéni 

interjúkhoz képest: szélesebb körű, mélyebb betekintés nyerhető az „egész több, mint a 

részek összessége” elv alapján; 

 az új gondolatok, akár viták hólabdaszerűen újabb ötletekre sarkallhatják a többi 

résztvevőt, így olyan ideák is megfogalmazásra kerülhetnek, amelyek egy egyszemélyes 

interjú keretein belül például nem biztos, hogy előkerültek volna; 

 egy képzett, jól felkészült moderátor a lehető legtöbbet tudja kihozni a résztvevőkből; 

 a téma iránti érdeklődés növekedésével (és a feloldódással) a résztvevők egyre szívesebben 

osztják meg a véleményüket; 

 a téma dinamikus természete miatt akár olyan releváns nézőpontok is felbukkanhatnak, 

amelyekre a kutatók nem gondoltak; 

 a videofelvételek lehetőséget biztosítanak a nonverbális jelzések feldolgozására, melyek 

tovább árnyalhatják a kutatási eredményeket; 

 mivel egyszerre több személy megkérdezése történik, így viszonylag gyors az adatgyűjtés 

(legalábbis az egyszemélyes interjúkhoz képest); 

 a kapott eredmények közérthetőek (viszonylag ritkán fogalmaznak a résztvevők 

bonyolultan). 

 

A fókuszcsoportos módszer hátrányai, gyengeségei, módszertani kritikák, korlátok: 

 amennyiben a moderátor nem tudja kezelni a domináns résztvevőket (vagy hiányzik 

például egy „ördög ügyvédje” szerepét betöltő résztvevő), úgy a csoportvélemény erősen 

elhúzhat egy irányba; 

 az emberek csoportban alkalmazkodóak is lehetnek, ami hátráltatja személyes 

kibontakozásukat, vélemény-nyilvánításukat (konformitás jelensége); 

 intimebb, érzékenyebb, kényesebb témákról (például erős társadalmi normák esetén) nem 

feltétlen beszélnek, nyilvánulnak meg szívesen az emberek csoportban (ez esetben inkább 

egyszemélyes interjú javasolt); 

 időigényes és nehéz feladat a csoportos beszélgetés átiratát elkészíteni; 

 az output nehezen jeleníthető meg úgy, mint a kvantitatív kutatások esetében: a válaszok 

nem strukturáltak, elemzésük nehéz feladat; 

 a szűk (jellemzően például városi) mintavétel torzíthatja az eredményeket; 
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 a csoportos interjún elhangzottak tévesen is megítélhetők, és így az eredmények 

félreértelmezhetők; 

 a moderátor az elfogultsága (például előzetes elvárásai) miatt tudatosan vagy tudattalanul 

befolyásolhatja a résztvevőket; 

 az eredmények minősége általában is nagy mértékben függ a moderátor képességeitől és 

készségeitől; 

 a csoportok energiaszintje nagyon különböző lehet: vannak aktív, mozgalmas csoportok, 

míg lassan folyó, nehezen kommunikálók is: ezek egy kutatáson belüli kezelése nehézséget 

okozhat.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Néhány – a fókuszcsoporttal hasonló funkciót betölteni képes – adatgyűjtési technika összehasonlító táblázata látható a 

mellékletben. 

Kapcsolódási pont a kutatással  

Amennyiben a moderátor nem tudja kezelni a domináns résztvevőket (vagy hiányzik példá- 

ul egy „ördög ügyvédje” szerepét betöltő résztvevő), úgy a csoportvélemény erősen elhúzhat 

egy irányba: ennek elkerülése érdekében különböző technikákkal (pl. körkérdés) védekez-

tem. Több csoportot is vezettem már, így gyakorlatom van a mindenki számára elegendő tér 

nyújtásában. 

Az emberek csoportban alkalmazkodóak is lehetnek, ami hátráltatja személyes kibontakoz-

ásukat, vélemény-nyilvánításukat (konformitás jelensége): emiatt minden alkalommal hang-

súlyoztam pl., hogy „nincs jó vagy rossz válasz”, és bátorítottam a résztvevőket véleményük 

megformálásával, ha arra volt szükség akár a mellettük való kiállással. 

Az output nehezen jeleníthető meg úgy, mint a kvantitatív kutatások esetében, azaz a vála-

szok nem strukturáltak, elemzésük nehéz feladat: emiatt alkalmaztam tartalomelemzést és 

statisztikai feldolgozást. 

A szűk (jellemzően például városi) mintavétel torzíthatja az eredményeket: ennek elkerülése 

érdekében az egész országból hívtunk résztvevőket. 

A moderátor az elfogultsága (például előzetes elvárásai) miatt tudatosan vagy tudattalanul be-

folyásolhatja a résztvevőket: mivel nem fűztek érzelmi szálak a termékekhez (nem dolgoztam 

pl. a cégnél), így szerintem kellően kívül tudtam maradni, nem vonódtam be. 

Az eredmények minősége általában is nagy mértékben függ a moderátor képességeitől és kész-

ségeitől: számos tréningcsoport vezetéssel, valamint egy alapos felkészülési időszakkal a hátam 

mögött úgy érzem, a fókuszcsoportokat megfelelően tudtam levezetni. 
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A fókuszcsoportok jellemző trendjei ekképpen alakultak, alakulnak az évek során: 

 a mind nagyobb időhiánnyal való küszködés miatt az adatnyerés intenzitása nőtt (pl. az 

„azonnali belemerülés” technikájának segítségével), a kutatási jelentések részletessége 

iránti igény csökkent (az ügyfél nem kívánja meg a részletes beszámolót, csupán néhány 

olyan kulcsadatra kíváncsi, melyek jól reprezentálják a kutatás eredményeit); 

 a hatékonyság növelése érdekében a csoportlétszámot sokszor 6-8 főben maximalizálják; 

 az ellenállások és sztereotípiák megkerülése érdekében sok esetben alkalmaznak indirekt 

közelítésmódokat (pl. projektív technikák, történetalkotás, szimbólumok, 

pszichodramatikus megjelenítés); 

 a tudományos kutatás érett és kipróbált elméleteinek és módszereinek (pl. a 

neurolingvisztikus programozás, az NLP és a piramistechnikája) kvalitatív marketingbe 

való integrálódása is jellemző. 

 

A termékek ergonómiai minőségének meghatározása sok nehézséggel jár. Előfordulhat, hogy az 

adott termékhez nem létezik minőségi szempontrendszer, vagy például a különböző felhasználói 

körökben eltérő tényezők jönnek számításba. A fókuszcsoportos módszer a fentiek alapján 

alkalmas lehet ezen problémák áthidalására, ezért nem is csoda, hogy megjelenik a termék-

használhatósági (értékelő)módszerek között, ahogyan az az alábbi ábrán is látható. 

 

 

 

 

69. ábra: Használhatóság-értékelő módszerek 
Forrás: Szabó (2002) 
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Az alábbi döntési fa annak eldöntésében lehet a segítségünkre, hogy a használhatóság-értékelő 

módszerek közül melyet lehet alkalmazni egy adott termékhez kapcsolódó helyzetben. 

A fókuszcsoport tehát alkalmazható abban az esetben, ha a termék még csupán koncepció szintjén 

létezik, vagy ha készült már prototípus belőle. Amennyiben van kapcsolat a végfelhasználókkal, az 

támogatja a fókuszcsoport alkalmazását. Mivel időigényes módszerről van szó, a fókuszcsoport 

elsősorban lazább ütemterv esetén ajánlott (nem szoros időkényszer esetén). 

 

 

 

 

 

 

 

A fókuszcsoport elméletének, használati lehetőségeinek áttekintése után az elkövetkezendőkben 

rátérek a gyakorlati alkalmazásra. Bemutatom a vércsoport-szerológiai automata felhasználóinak a 

bevonásán alapuló és a termékfejlesztési folyamatra vonatkozó longitudinális fókuszcsoportos 

vizsgálataimat. Először kitérek a témában már eddig elvégzett vizsgálatokra, majd a saját 

kutatásaim rendszerét, felépítését mutatom be. Ezt követően a kutatásaim eredményét 

prezentálom. Végül pedig a disszertáció elméleti fejezeteiben felvázoltakat összevetem, rávetítem a 

saját kutatásomra, és rávilágítok a kapcsolódási pontokra. 

 

Kapcsolódási pont a kutatással  

Mivel a kutatás több éves időszakot ölel fel, időnyomással nem kellett számolni. Emellett aktív 

kapcsolat állt fenn a (vég)felhasználókkal is, mely szempontokból a fókuszcsoportos vizsgálat jó 

döntésnek bizonyul. 

70. ábra: Használhatóság-értékelő módszerek kiválasztása 
Forrás: Szabó (2002) 
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5.2 KORÁBBI KUTATÁSOK 

2004-2005 között több ergonómiai fókuszú kutatás is készült (Fekete, 2004, Könczöl, 2004, Papp, 

2005, Hohner, 2005) az ACT vércsoport-szerológiai műszercsalád akkori létező tagjával, az ACT-

24-gyel kapcsolatban. Ezek mindegyikére jellemző volt, hogy a kérdőíves felmérés módszerét 

választva nyertek felhasználói véleményeket az adott orvostechnikai eszközre vonatkozóan, illetve 

egy esetben a vállalat szervizkönyvének elemzése is megtörtént. Ezek a kutatások az ACT-24-gyel 

való felhasználói elégedettséget voltak hivatottak vizsgálni, különböző fókusszal (rendre): az 

eszközhöz tartozó szoftvernek, a felhasználói felületnek, a műszeres mérési eredmények orvosi 

értelmezésének, valamint a műszer átfogó ergonómiájának fejlesztésére irányultak. 2010-ben már 

más módszerek is bevonásra kerültek: terepmegfigyelést végeztünk Doskar Zsófiával (Doskar, 

2010), valamint több vércsoport-szerológiával foglalkozó laboratóriumot felmértünk (elsősorban a 

helyszínek kialakítását, a felhasznált eszközök méretét fókuszba téve), melyek során kapott 

eredményeket azután kutatótársam a JACK ergonómiai elemző szoftverrel elemzett. Elsősorban 

elérési tartományokat vizsgált, és kutatását már kiterjesztette az ACT család új, létező elemeire is 

(pl. ACT Robot). 

Az általam 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben végzett kutatások egyrészt módszertanilag 

különböznek az eddigi vizsgálatoktól (hiszen én fókuszcsoportokat folytattam le), másrészt abban 

is eltér az eddigiektől, hogy az egész termékcsalád (ACT-24, ACT Robot, Leöntős ACT) 

termékfejlesztési folyamatát lekövettem. 

 

Az eddigi kutatások közül kiemelek néhány eredményt – a teljesség igénye nélkül –, melyek 

véleményem szerint szorosan kapcsolódnak az én kutatásaimhoz, hogy láthassuk azt a kiindulási 

pontot, amely alapot képezett az én kutatásaim kialakításához.  

Az első kutatás (Könczöl, 2004) során egyrészt az ACT-24 vércsoport-szerológiai félautomata 

szoftverét vette górcső alá, és az volt a célja, hogy a meglévő szoftver gyorsabban és 

hatékonyabban alkalmazható legyen. Ennek keretein belül továbbfejlesztésre került a „Súgó” 

menüpont: a felhasználóknak egy egyszerűbben használható, míg a szerviz számára egy bővített 

verzió készült el. Emellett kitért olyan apróbb hibák felkutatására is, amelyek a felhasználók által 

(önállóan) elháríthatóak (ezzel csökkentve a szervizesek feladatait). Elsősorban az ACT-24 

legfontosabb munkáit végző egységét (AHG, PBS és leszívó pumpa) elemezte részletesen, hogy 

azután a fejlesztők felé konkrét termékfejlesztési javaslatokat fogalmazhasson meg. 

Kutatásai során egyrészt a szervizkönyvet (leadott szervizmunkalapokat) tanulmányozta, másrészt 

kérdőívet töltetett ki a felhasználókkal.  

A 2002-2004-ig beérkezett munkalapok kerültek elemzésre, és az alábbi eredmények születtek. Az 

alábbi képen piros szín jelzi a 2002-es, kék a 2003-as és zöld a 2004-es szervizjavításokat. Az első 

oszlop a laborokat jelzi. 
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Könczöl (2004) kutatásának másik pillére a kérdőíves felmérés volt. Akkoriban még az ACT-24 

félautomata DOS-os verziója volt elterjedt, a Windows-os verziókkal pedig éppen a piacra lépett a 

cég (valójában sok esetben lecserélte a DOS-os szoftverrel rendelkezők gépét a Windows-osra). Az 

új gépek használhatósági értékelése azután 3 szempont (a munka hatékonyságának növelése, a 

kényelmes és biztonságos munkavégzés), vagyis az ergonómia alappillérei mentén lettek 

elvégezve. A kérdőívben kitértek az ACT-24 készülék segítségével végzett munkatevékenység 

jellemzőire, a munkafolyamat kialakítására, és a készülékben alkalmazott szoftver megfelelőségére. 

71. ábra: 2002-2004-ig beérkezett szervizmunkalapok kiértékelése 
Forrás: Könczöl (2004) 
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A hatékonyság kapcsán az alábbi eredmények születtek a DOS-os és Windows-os verziók 

összehasonlításakor. (Ötfokú skálán kellett értékelni, ahol az 1-es azt jelentette, hogy a felhasználó 

egyáltalán nem elégedett az eszköz hatékonyságával, az 5-ös pedig azt, hogy teljes mértékben 

elégedett vele.) 

 

 

 

 

 

 

 

A felhasználók többek között az alábbi fejlesztendőket jelölték meg (4-es vagy annál rosszabb 

értékelés esetén): 

 DOS-os verzió: 

o nincs belső inkubálás; 

o kevés cső fér a rotorba; 

o túl sok +/- és mix reakció; 

o az aspecifikus reakciók csökkentése, az optikai rendszer pontosításával; 

o lassú, hosszú a várakozás; 

o nehézkes az üzemkész állapot elérése és a kikapcsolás. 

 

 Windows-os verzió: 

o adatbevitel egyszerűsítését meg lehetne oldani. 

 

A biztonság kapcsán az alábbi eredmények születtek a DOS-os és Windows-os verziók 

összehasonlításakor. (Ötfokú skálán kellett értékelni, ahol az 1-es azt jelentette, hogy a felhasználó 

egyáltalán elégedett valamelyik egység biztonsági paraméterével, az 5-ös pedig azt, hogy teljes 

mértékben elégedett vele.) 

 

 

 

 

 

 

 

72. ábra: Az ACT-24 DOS-os és Windows-os verziójának hatékonyságával való elégedettség 
Forrás: Könczöl (2004) 

73. ábra: Az ACT-24 DOS-os és Windows-os verziójával való elégedettség biztonsági szempontból 
Forrás: Könczöl (2004) 
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A felhasználók többek között az alábbi fejlesztendőket jelölték meg (4-es vagy annál rosszabb 

értékelés esetén): 

 DOS-os verzió: 

o pumpák, csövek beszorító rugói hamar tönkremennek; 

o az agglutinátum térbeli elhelyezkedése befolyásolja az eredményt; 

o +/- és mix reakciók miatt nem egyértelmű a leolvasás, nagy figyelmet igényel;  

o fokozott figyelmet kell fordítani a görbe üvegcsövek tisztítására és törékenységére; 

o az üvegcsövek falvastagsága különböző, és a hajlítás sem mindig ugyanazon a helyen 

van, ezért is fordulhat elő, hogy +, ++-es reakciókat megismételve negatív lesz az 

eredmény, pedig valóban +, ++ a reakció. 

 

 Windows-os verzió: 

o nem észleltek hibát. 

 

 

A komfort kapcsán az alábbi eredmények születtek a DOS-os és Windows-os verziók 

összehasonlításakor. (Ötfokú skálán kellett értékelni, ahol az 1-es azt jelentette, hogy a felhasználó 

egyáltalán nem elégedett az eszköz használatának kényelmével, az 5-ös pedig azt, hogy teljes 

mértékben elégedett vele.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felhasználók többek között az alábbi fejlesztendőket jelölték meg (4-es vagy annál rosszabb 

értékelés esetén): 

 DOS-os verzió: 

o a csöveket egyenként berakni nehézkes. Több cserélhető rotorral megoldható lenne, 

főleg ha inkubálás is lenne benne; 

o a rotor és belső szerkezet egyszerűbbé tétele; 

o mérési lyukak nehezen tisztíthatóak; 

o az inkubálás jelenleg vízfürdőben történik (kényelmesebb lenne, ha az inkubálást is a 

készülék saját programja oldaná meg); 

74. ábra: Az ACT-24 DOS-os és Windows-os verziója használatának kényelmével való elégedettség 
Forrás: Könczöl (2004) 
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o az ACT gyengéje a nagy eszközigény (görbe cső); 

o a csövek tisztítása visszatérő probléma: hosszadalmas a csövek elmosása, majd 

sterilezés, ha egyáltalán sikerül a fertőtlenítés; 

o a csövek megfogása, mozgatása nehézkes; 

o az AHG-t és desztillált vagy ioncserélt vizet tartalmazó edények rögzítése bizonytalan 

nehézkes. 

 

 Windows-os verzió: 

o adatok bevitelének egyszerűsítése (pl.: kétféle panelt (enzim, LISS) nehéz beírni). 

 

Hohner (2005) az ACT-24-et már nem önmagában vizsgálja, hanem versenytársaival hasonlítja 

össze ergonómiai szempontból. A kutatásban helyet kapott a centrifugacsöves technika mellett a 

egy gélkártyás (DiaMed), valamint egy mikroplét (Biotest) technikát alkalmazó eszköz. A kutató 

hipotézise az volt, hogy a gélkártyás rendszer magasan lehagyja majd a másik kettőt. Emellett 

abból indult ki, hogy az ACT-24-et ő jobbnak ítéli meg, mint a mikroplétet (szem előtt tartva, 

hogy számít azért az is, milyen célokra használják az egyes rendszereket). A kérdőív kérdései 

azokra a témakörökre koncentráltak, amelyek egy előzetes feltáró munka során 

problémaforrásként felmerültek, és mindhárom rendszerben megtalálhatóak.  

 

A kérdőív alkalmazásának menete a következőképpen alakult 

 először meg kellett határozni a rendszerek közti kapcsolódási pontokat; 

 ezután kiválasztásra került a kérdőív fajtája: ez esetben egy fontosság-elégedettség kérdéssort 

állított össze a kutató; 

 ezt követően a felmérésben résztvevőket kellett kiválasztani: olyan felhasználókat kellett 

keresni, akik mindhárom rendszert ismerik, és járatosak az orvosi laborok környezetében. (A 

felmérésben 10 fő vett részt. Ez a szám nem tűnik soknak, de ha figyelembe vesszük, hogy 

Magyarországon abban az időben körülbelül 80 db ACT-24 készülék üzemelt, és egy-egy gépet 

2-3 személy használt, akkor a teljes felhasználók 5-10 %-át lefedi ez a szám.); 

 következő lépés volt kitöltetni a kérdőíveket a kiválasztott felhasználókkal; 

 majd a kiértékelés következett: a kitöltés során megkapott adatokat átlagolva megkapták a 

fontossági és az elégedettségi értékeket; 

 végül pedig a fontosság-elégedettség diagram elkészítése következett: a különböző 

tulajdonságokhoz tartozó átlagértékeket felvették a diagramon, és a diagram értékelési 

szabályait figyelembe véve megállapították a termékek további sorsát. 
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Az adatok feldolgozásához külön lettek összegyűjtve a felhasználók fontossági és elégedettségi 

válaszai, a szempontok, ami mentén értékelnek a felhasználók, pedig soronként. 

 

Az összes nyerhető adat: D = K * S (A+1) 

 

ahol: 

K – ergonómiai kritériumok száma az adott termékkategóriában 

S – értékelők száma 

A – termékváltozatok száma 

 

Az egyes szempontok fontosságát a felhasználók fontossági skálán adott értékeléseinek átlaga adja, 

így  

 

 

 

 

ahol: 

Fi,k – az i. ergonómiai szempont fontossága a k. értékelő szerint 

S – értékelők száma 

 

Az elégedettség átlagát hasonlóképpen (szempontonként és termékváltozatonként) lehet 

kiszámolni.29  

Ez esetben az elégedettség Ei termékváltozattal az alábbiak szerint számolható ki: 

 

 

 

 

 

ahol: 

Mi,k – az i. ergonómiai szempont megfelelősége a k. értékelő szerint 

S – értékelők száma 

 

 

                                                           
29 Elégedettség esetén „átlagos megfelelés” jellegű változót jellemzően nem számolunk. Az elégedettségi értékeket a 

fontosságok tükrében (több változatnál összehasonlító ódon) kell értelmezni. 
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A 3 vércsoport-szerológiai technika ergonómiai elemzésekor az alábbi eredményeket kapta 

Hohner: 

 
13. táblázat: Fontosság-elégedettségi értékek a vizsgált vércsoport-szerológiai eszközökkel kapcsolatban 
Forrás: Hohner (2005) 

Ergonómiai 

szempont 

Fontossági 

érték 

Elégedettségi értékek 

Biotest      DiaMed      ACT-24 

1. 4,1 4,5 5 3,3 

2. 3,9 4,1 4,9 3,6 

3. 4,3 1,6 4,2 3,3 

4. 4,2 5 5 4,8 

5. 4,5 3,2 3,9 4,5 

6. 4,4 3,6 5 3,9 

7. 3,8 4 5 3,1 

8. 4,5 4,6 5 3,7 

9. 5 3,2 4,5 3,9 

10. 3,5 2,5 1,6 4,9 

11. 4,6 1,5 2,6 5 

12. 4,8 2,4 3,5 5 

13. 3,5 5 5 3,2 

14. 2,5 4 3,7 4,1 

15. 3,2 2,3 4,5 4,6 

16. 3,8 3,2 3,2 4,1 

17. 3 2,8 5 2,5 

(Szempontokra példa: 1 – napi előkészítés, 5 – problémamentes becsöpögtetés, 9 – kiértékelés egyszerűsége stb.) 

A kapott fontossági és elégedettségi pontokat koordinátákként használva az alábbi diagram 

szerkeszthető meg:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75. ábra: A vizsgálatba bevont 3 vércsoport-szerológiai technika értékelésének ábrázolása 
fontosság-elégedettség diagramon 

Forrás: Hohner (2005) 
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A diagram értékelési „szabályai” szerint a jobb felső negyedben található pontok jó eredménynek 

számítanak. Amelyek a jobb alsó szegmensbe esnek, tüzetesebb vizsgálatot igényelnek, hiszen 

nagy fontosságú jellemzőkkel elégedetlenek a felhasználók.  

A pontok többsége a felső negyedbe esik, így ezekkel nincs különösebb tennivalója a gyártó 

cégnek. A rosszabb eredmények a következők lettek: 

Biotest: 3, 10, 11, 12, 15    DiaMed: 10,11    ACT-24: 17   

Mivel a diagram eredményéből nem tűnt ki olyan egyértelműen, hogy melyik rendszer a legjobb, 

ezért a kutató egy sorrendet alakított ki az adatokból. Mivel ránézésre nehéz megállapítani, melyik 

rendszer érte el a legjobb eredményt, ezért a fontossági értékek és az elégedettségi értékek 

összeszorzásával, majd gyártónkénti összegzésével került kialakításra a végső sorrend. 

 
14. táblázat: Fontosság-elégedettségi értékek a vizsgált vércsoport-szerológiai eszközökkel kapcsolatban (összegezve) 
Forrás: Hohner (2005) 

 

Ergonómiai 

szempont 
Biotest DiaMed ACT-24 

1. 18,45 20,5 13,53 

2. 15,99 19,11 14,04 

3. 6,88 18,06 14,19 

4. 21 21 20,16 

5. 14,4 17,55 20,25 

6. 15,84 22 17,16 

7. 15,2 19 11,78 

8. 20,7 22,5 16,65 

9. 16 22,5 19,5 

10. 8,75 5,6 17,15 

11. 6,9 11,96 23 

12. 11,52 16,8 24 

13. 17,5 17,5 11,2 

14. 10 9,25 10,25 

15. 7,36 14,4 14,72 

16. 15,2 12,8 16,4 

17. 8,4 15 7,5 

Össz. 230,09 265,53 271,48 

 

 

A felmérésből – a hipotézise megcáfolásaképpen – az összegzés eredményeként az jött ki, hogy az 

ACT rendszere a legjobb. Ez azért volt leginkább meglepő, mert a felhasználókat megkérdezve az 

volt tapasztalható akkoriban, hogy körülbelül 70%-uk a gélkártyás rendszert részesítette előnyben. 



      

 

158 
 

Mindez azt támasztja alá, hogy a felhasználók meglehetősen szubjektíven döntenek, és nem 

feltétlen a legfontosabb tényezőket részesítik előnyben (a való életben). Valójában a látens 

igényeik, szubjektív megítélésük alapján teszik le voksukat egyik vagy másik rendszer mellett.  

Ezek az igények azonban kérdőívekkel nem felmérhetőek, hiszen a megadott válaszlehetőségek 

nem adnak módot azok feltárására. Ez is egy érv volt amellett, hogy én a kutatásom során a 

fókuszcsoport módszert választottam. 

 

5.3 KUTATÁSAIM RENDSZERE, FELÉPÍTÉSE 

 

5.3.1 BEVEZETŐ 

A termékfejlesztés alapvető célja a hozzáférhető piaci kínálatnál versenyképesebb ár-érték arányú, 

illetve egyedi értékkel rendelkező hazai termék (vagy szolgáltatás) létrehozása. Az egészségügyi 

piacot ugyan torzít(hat)ják nem piacszerű működési elemek, disszertációmban azonban ezekre – 

ahogy korábban már említettem – nem kívánok kitérni.  

A költséges bevezetés előtt, amikor a fejlesztés további irányvonalai még befolyásolhatóak és a 

termék végső tulajdonságai paraméterezhetőek, a potenciális ügyfelektől, felhasználóktól érkező 

visszajelzések különösen segíthetik a termékfejlesztők munkáját, és ezen keresztül döntően 

befolyásolhatják a termék piaci sikerességet. Kidolgozás alatt álló termék- és szolgáltatásváltozatok 

véglegesítéséhez, még kevésbé kiforrott koncepciók és elképzelések letisztázásához leggyakrabban 

kvalitatív piackutatási módszereket alkalmazunk. (BellResearch honlapja) Ezért esett többek 

között a választás a más területeken hasonló problémák vizsgálatára már bevált fókuszcsoportos 

kutatásra (a korábban már említetteken túl). 

 

A longitudinális vizsgálat alapját a 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben elvégzett fókuszcsoportos 

kutatások adják.30 Ezen fókuszcsoportos vizsgálatokat több esetben termékhasználati bemutatóval 

egészítettem ki31, hogy minél alaposabb és mélyebb felhasználói véleményeket tudjak kapni. 

Összesen több mint 200 vércsoport-szerológiai munkatárs volt résztvevője ezen fókuszcsoportos 

vizsgálatoknak, akik a vércsoport-szerológiához kapcsolódó számos felhasználói munkakört 

lefedtek: jelen voltak asszisztensek és vezető asszisztensek, analitikusok, biológusok, orvosok és 

                                                           
30 A fókuszcsoportokat kitaláló, megszervező, levezénylő, feldolgozó, kiértékelő csapatnak minden esetben 

(legtevőlegesebb) tagja voltam. A fókuszcsoportok nagy részén én voltam a moderátor is, azonban kollégáim, 

projekttársaim segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg ez a longitudinális kísérletsorozat. A többes számban való 

fogalmazáskor a kutatásban résztvevő kollégáimra gondolok. 
31 A termékhasználati bemutatókra többek között akkor volt szükség, mikor olyan eszközzel bővült a termékcsalád, 

melyről csak úgy tudtak véleményt formálni a résztvevők, hogy a saját szemükkel látták azt használat közben (pl. ACT 

Modul, Leöntős ACT). Ezek így fontos részei voltak a fókuszcsoportoknak. Arra azonban odafigyeltünk, hogy a kutatás 

kellő részébe integráljuk őket, a beszélgetés megfelelő időpontjában (mikor már nem befolyásolta a résztvevőket) térjünk 

át az eszköz tényleges megtekintésére. 
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osztályvezető főorvosok, laborvezetők stb. Magyarország több mint 40 intézményéből (kórház, 

területi vagy regionális vérellátó, központi labor, vértranszfúziós osztály, nonprofit kft.) érkeztek 

résztvevők.  

A teljesség igény nélkül például az alábbi szervezetekből, intézményekből érkeztek résztvevők:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kutatások során azonosított felhasználói igények kezdetben markánsabb műszaki, design 

vonatkozású és ergonómiai változtatások irányába mutattak, az idő során azonban egyre finomabb 

részletekre, a használhatóság és kényelem egyre magasabb fokára vonatkoztak. Az orvosi 

szempontok ezen a tudományterületen (is) meglehetősen állandóak, hiszen most is ugyanolyan 

agglutinációt kell detektálni, amit pl. 20 évvel ezelőtt is, így a termékfejlesztés vonalán elsősorban 

a felhasználók tapasztalatai, véleményei alapján lehet továbblépni.  

A disszertáció következő részét képezi a kutatás 3 fázisa fókuszának, a mintának, valamint a 

feldolgozás módszertanának bemutatása, majd a kutatási eredmények összefoglalása, és a 

konklúziók visszacsatolása az elméleti megállapításokhoz.  

 

5.3.2 FÁZISOK KUTATÁSI CÉLJA 

A szakirodalmi bemutatásnál szóba került a vizuális leolvasást elősegítő egyszer használatos 

eszközöket alkalmazó technikák (pl. géloszlopos automaták) térnyerése a hagyományos, 

centrifugacsöves technikával szemben. Az ez utóbbi technika automatizálásával foglalkozó 

gyártóvállalat így folyamatosan vesztett piacából. Bár korábban több ACT-24 is helyett kapott a 

laborokban, a felhasználók fokozatosan az újabb technikákat kezdték előnyben részesíteni. A 

vállalatnak lépnie, reagálnia kellett minderre. Mivel mögötte nem állt egy nagy tőkével rendelkező 

anyavállalat, amely támogathatta volna pénzügyileg, így másfajta módot kellett választania a 
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felhasználók megnyerésére. A vállalat mindig is erős volt a szakmai kapcsolatok fenntartásában, 

ápolásában, így első kézből kapott általános felhasználói visszajelzéseket az eszközökre 

vonatkozóan. Olyasmi válaszokat kaptak a „Miért a konkurens technikát preferáljátok?” típusú 

kérdésre, hogy „az jobb, kényelmesebb, kevesebb kapacitást igényel”. Ezek azonban így még 

kevésbé jól megfoghatóak voltak, így 2008 előtt azt szűrte le az ACT műszercsalád gyártója, hogy 

érdemes lehet mélyebben megismerni a felhasználói igényeket, és a véleményük alapján azon 

paramétereiben változtatni a műszeren, amelyekben alulmarad a versenytárs termékekkel 

szemben. Mivel a fejlesztés teljes mértékben a vállalat berkein belül történt, a gyártó úgy gondolta, 

a felhasználói ötletek könnyen visszacsatolhatóak a termékfejlesztési folyamatba. Ezek mentén 

alakult ki az első fázis, a 2008-ban megtartott fókuszcsoportok kutatási célja. 

 

 

Kutatás első fázisa – 2008  

A kutatás elsődleges célja a felhasználói vélemények megismerése volt a laborokban használt 

vércsoport-szerológiai eszközökkel és berendezésekkel kapcsolatban: azaz a felhasználóknak a 

vizsgálatok (vércsoport-meghatározás, ellenanyagszűrés, antitest-azonosítás, vérválasztás, 

kompatibilitási vizsgálat) elvégzéséhez használt eszközökkel kapcsolatos tapasztalatainak alapos és 

mély megismerése. Emellett feltérképezésre kerültek a felhasználók, azaz az orvosok, vegyészek, 

analitikusok, biológusok, asszisztensek igényei, esetleg konkrét fejlesztési javaslatai a laborok 

tárgyi feltételeire vonatkozóan.  

Kutatott eszközök:  

 a versenytársak eszközeivel kapcsolatos vélemények felmérésén túl az addig már meglévő 

eszközökön volt a fókusz: azaz elsősorban a piacon széles körben használt ACT-24 

félautomatán (emellett néhány labor rendelkezett az ACT-24 Robottal, így néhány 

megjegyzés arra is vonatkozott)32; 

 emellett bemutatásra került az újdonságnak számító ACT Modul.33  

 

 

 

                                                           
32 A disszertáció egyik önkényes szűkítése volt, hogy nem választottam külön a néhány (az összes említéshez képest 

elenyészőnek mondható, azonban mégis említést érdemlő) véleményt, ami a Robotra vonatkozott. Ennek elsősorban az 

az oka, hogy azok, akik ACT Robottal rendelkeznek, kivétel nélkül rendelkeztek ACT-24-gyel is, így elsősorban ők is az 

eredeti kis félautomatáról osztották meg a véleményüket leginkább (és külön a Robotra nem igazán tértek ki). Emellett a 

Robottal rendelkező résztvevők sokszor ACT-nek titulálták az ACT Robotot is, nem mindenesetben jelezték pontosan, 

hogy melyik műszerre gondolnak. Emiatt azt vettem default-nak, hogy az ACT-24-ről beszélnek, és csak akkor tettem 

különbséget, ha külön kiemelték, hogy a Robotról van szó.  
33 A bemutatásra került alatt a kutatás minden fázisában azt értem, hogy egy prototípus ki volt téve, és folyamatosan 

működött. Az eszközt ismerő egyik vállalati munkatárs ismertette a működést, válaszolt a felmerült kérdésekre stb., így a 

felhasználóknak nem csupán az elképzelésükre hagyatkozva kellett véleményt mondaniuk, hanem az aktuálisan 

tapasztaltak alapján. 



      

 

161 
 

Kutatás második fázisa – 2010 

Mivel a felhasználói vélemények egyértelművé tették, hogy a kapacitások jobb kihasználása 

érdekében megalkotott új konstrukció, az ACT Modul nem felel meg az igényeiknek, így a vállalat 

a prototípus elkészítése után mégsem kezdett annak gyártásába. A kutatás során artikulált 

felhasználói igények alapján az egyszerre tesztelhető minták mennyiségének növelése, viszont a 

tesztelési idő és az üzemeltetési költség csökkentése érdekében a vállalat fejlesztőmérnökei 

elkészítették az ACT-24 Robot 36-os verzióját, azaz az ACT-36 Robotot.34 A kutatás második fázisa 

így a műszercsalád új tagjainak a potenciális és tényleges felhasználóik általi lehetőség szerinti 

teljes körű megkérdezésére irányult. Cél volt felmérni az új műszer használhatóságával kapcsolatos 

negatív és pozitív tapasztalatokat, észrevételeket. 

Kutatott eszközök:  

 az új fejlesztésekkel, az ACT 36 Robottal kapcsolatos vélemények feltárása volt a kutatási 

cél mind a potenciális mind a tényleges felhasználók körében; 

 és bemutatásra került a szintén újdonságnak számító (az ACT Robothoz szorosan 

kapcsolódó) sejtmosó centrifuga is. 

 

Kutatás harmadik fázisa – 2012  

A felhasználói vélemények alapján az ACT-36 Robot már biztató iránya volt a fejlesztéseknek, 

azonban nem volt áttörő jellegű. Sok paraméterében már jobbnak bizonyult a korábbi verziókhoz 

képest, azonban még mindig úgy vélték a felhasználók, hogy túl sok emberi kapacitást igényel, 

lassú stb. A vállalat ezért egy radikális innovációra szánta el magát, és megalkotta az addigi ACT 

mérőeszközöktől jelentősen különböző ún. Leöntős ACT-t. 

Kutatott eszközök:  

 az előző fókuszcsoporton bemutatott ACT-36 Robot azóta már alkalmazásba került, így az 

azzal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények összegyűjtése teremtette meg az alapot a 

bemutatásra kerülő, meglehetősen új elveken alapuló Leöntős ACT-vel kapcsolatos első 

benyomások, vélemények, esetleges fejlesztési javaslatok (mint elsődleges kutatási cél) 

gyűjtéséhez a fókuszcsoportok során; 

 bemutatásra került a radikális innováció, a Leöntős ACT. 

 

  

                                                           
34 (A lényegi különbség a rotorban elhelyezhető hajlított kémcsövek 36-ra növelt számában, és a folyadékrendszer 4-ről 

6 csatornára történő változtatásában volt. Mindezek azonban sok változást indukálnak a napi használatban.) 
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A kutatások 3 fázisának egymásra épülését foglalja össze a következő ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 MINTA 

Az IEC 62366-os szabványban a kutatásokba bevonandó felhasználókról az alábbiak olvashatók. A 

felhasználóktól származó információk, a megfigyelések és kutatások rávilágíthatnak a felhasználói 

szükségletekre. A felhasználói kutatások során olyan emberekre van szükség, akik megfelelően 

tudják reprezentálni a felhasználói kört. A felhasználói kör meghatározása különféle szinteken 

mehet, úgy, mint a kor, nem, fizikai állapot, tapasztalat, elvárások vagy a szociális és földrajzi 

elhelyezkedés. Így a helyes mintavételezési módszerek alkalmazásával olyan felhasználói kört 

kaphatunk, amely a végső kört jól reprezentálja. A megfigyelt alanyok száma függ a kutatás 

tárgyától, a felhasználói kör sokszínűségétől, a kutatás tárgyának összetettségétől és a kívánt 

megbízhatósági szinttől. (IEC 62366) 

 

Magyarországon jelenleg két párhuzamosan működő, transzfúziós diagnosztikát végző 

intézményrendszer van: 1) az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) laboratóriumai, 2) az OVSZ-en 

kívüli kórházak, klinikák, országos egészségügyi intézmények transzfúziós osztályai, illetve 

központi laboratóriumai, valamint egyéb független laborok (pl. nonprofit kft.-k). A 2011-es 

Statisztikai évkönyv (KSH, 2011) szerint hazánkban 173 kórház volt megtalálható, amelyek közül 

a vizsgálataim idején 26 intézmény (6 regionális vérellátó központ és 20 területi vérellátó) 

tartozott az OVSZ-hez. A független, nonprofit kft.-k laborjainak számáról nincs információm. 

Összességében elmondható, hogy mind a 26 OVSZ-es labor képviseltette magát a 2008-ban, 2010-

76. ábra: A kutatás 3 fázisának egymásra épülése 
Forrás: Saját szerkesztés 
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ben és 2012-ben végzett kutatások közül legalább egy fókuszcsoporton. Az OVSZ-es vérellátókon 

kívül további 22 releváns kórház35 dolgozói, valamint 2 független kft. munkatársai vettek részt a 

kutatásaimban. A 22 kórház elsőre nem feltétlenül tűnik soknak a 147-ből (ezt a számot úgy 

kaptam meg, hogy a 26 OVSZ-es labort kivontam a 173 intézményből), azonban ha hozzávesszük, 

hogy évente körülbelül 770.000 vércsoport-szerológiai vizsgálatot végeznek (Cytotech, 2002), 

amelyek közül körülbelül 500.000 az OVSZ intézményeiben kerül kivitelezésre, akkor az alábbiak 

állapíthatók meg.36  

 

Az OVSZ intézményeiben végzik a vizsgálatok 500.000 / 770.000 ≈ 65%-át. 

 

Az OVSZ-en kívüli intézmények (kórházak, független kft.-k laborjai) 770.000 - 500.000 = 270.000 

vizsgálatot végeznek évente.  

 

Így azt mondhatjuk, hogy a (22+2)37 / (173-26+x) * 270.000 ≈ 44.000 vizsgálatot kivitelező 

intézmények munkatársai voltak jelen a fókuszcsoportok valamelyikén. Itt x a kutatásomban részt 

nem vett kft-k laborjainak számát jelöli, és a fenti számításkor 0-nak vettem. 

 

A 44.000 éves vizsgálat a 770.000 vizsgálatnak körülbelül 5,7%-a, ami azt jelenti, hogy összesen 

65% + 5,7% = max. 70,7%-a a vércsoport-szerológiai vizsgálatokat végző intézményeknek 

képviseltette magát legalább egy fókuszcsoportos kutatás alkalmával. A maximum arra vonatkozik, 

hogy a kutatásomban részt nem vett független laborok (pl. nonprofit kft.-k laborjai) száma nem 

volt hozzáférhető számomra, így azokkal nem tudtam számolni. Úgy gondolom, hogy a 

kutatásomba bekapcsolódó két nonprofit kft.-n kívül még akad olyan intézmény, ahol vércsoport-

szerológiai vizsgálatot végeznek, azonban ezek száma viszonylag alacsony lehet. Mivel azonban 

nem elhanyagolható, a fenti 70,7%-os elérést maximumnak kell tekinteni, és valójában ennél 

kevesebbet sikerült elérni a piacból. 

 

Az alapsokaság és a fókuszcsoportos vizsgálataimban részt vevő laborok kapcsolata látható az 

alábbi táblázatban (a táblázat nem tartalmazza a független laborokat, lévén azok száma 

ismeretlen). 

                                                           
35 Releváns kórház alatt azt értem, hogy a fókuszcsoporton természetesen csak olyan intézmények munkatársai vehettek 

részt, ahol kiviteleznek vércsoport-szerológiai vizsgálatokat. 
36 A számításnál azzal az egyszerűsítéssel éltem, hogy minden laborban átlagosan ugyanannyi mintát dolgoznak fel. A 

valóságban az intézmények a feldolgozott minták nagyságától függően 4 csoportba oszthatóak: kis labor (50 minta/nap 

vagy kevesebb; közepes labor (51-100 minta/nap); nagy labor (101-150 minta/nap) és nagyon nagy labor (151-250 

minta/nap). Mivel a kutatásomban részt nem vett laborok mintaszámával kapcsolatban nincs információm, így 

ugyanakkora („átlag”) méretűnek vettem minden labort, amelyek munkatársai részt vettek a fókuszcsoportokon, és 

amelyeké nem. 

37 A 22 a kutatásban részt vett releváns kórházak számát, a 2 a független laborokat jelöli. 
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15. táblázat: Alapsokaság és minta kapcsolata 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
OVSZ-hez tartozik / 

OVSZ-en kívüli Intézmények száma Megoszlás [%] 

Alapsokaság 
OVSZ-hez tartozik 26 15 

OVSZ-en kívüli 147 85 

Minta 
OVSZ-hez tartozik 26 54 

OVSZ-en kívüli 22 46 

 

Látható, hogy a mintában az OVSZ-hez tartozó laboratóriumok felülreprezentáltak az 

magyarországi összes vércsoport-szerológiai vizsgálatot végző laboratórium tekintetében. Ennek 

oka az lehet, hogy az ACT műszercsaládot gyártó vállalat jó kapcsolatot ápol az OVSZ-szel, így a 

fókuszcsoportos kutatások meghirdetése hozzájuk nagyobb arányban jutott el.  

 

A következő táblázatban a kutatás 3 fázisában (2008-ban, 2010-ben és 2012-ben) szereplő minta 

jellemzőit összesítettem. 

 
16. táblázat: A kutatás 3 fázisának mintái összesítve 
Forrás: Saját szerkesztés 

 2008-as 

kutatás 

2010-es 

kutatás 

2012- es 

kutatás 

Összesen 

Fókuszcsoportok száma 8 10 5 23 

Intézmények száma 39 29 3 71 

amelyek közül az OVSZ-hez  

tartozik 
24 21 1 46 

Résztvevők száma 86 118 41 245 

akik közül az OVSZ-nél dolgozik 52 75 12 149 

Résztvevők beosztása  

Vezető asszisztens 20 26 6 ≥26 

Asszisztens 42 65 26 ≥68 

Főorvos 16 23 9 ≥27 

Egyéb diplomások (biológus, 

vegyész stb.) 
8 4 - ≥8 

 

Az intézmények a feldolgozott minták nagyságától függően 4 csoportba oszthatóak:  

 „kis labor” = 50 minta/nap vagy kevesebb  

 „közepes labor” = 51-100 minta/nap  

 „nagy labor” = 101-150 minta/nap  

 „nagyon nagy labor” = 151-250 minta/nap  

 

Ezen szempont mentén is összesítettem a 3 kutatási fázisban résztvevők küldő intézményeit, amit 

az alábbi táblázatban mutatok be. 
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17. táblázat: A mintában szereplő intézmények napi feldolgozott mintaszám alapján történő besorolása és száma 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

OVSZ-hez 

tartozik / 

OVSZ-en 

kívüli 

2008-as 

kutatás 

2010-es 

kutatás 

2012- es 

kutatás 
Összesen 

„kis labor” 

(50 minta/nap 

vagy kevesebb) 

OVSZ-hez 

tartozik 5 4 - 9 

OVSZ-en 

kívüli 13 6 - 19 

„közepes labor” 

(51-100 

minta/nap) 

OVSZ-hez 

tartozik 10 11 - 21 

OVSZ-en 

kívüli - 1 1 2 

„nagy labor” 

(101-150 

minta/nap) 

OVSZ-hez 

tartozik 8 4 1 13 

OVSZ-en 

kívüli - - -  

„nagyon nagy” 

(151-250 

minta/nap) 

OVSZ-hez 

tartozik 1 2 - 3 

OVSZ-en 

kívüli 2 1 1 4 

Összesen 39 29 3 71 

 

A fókuszcsoportokon résztvevők száma nem minden esetben volt (6-)8-12 fő között, bár döntő 

többségben ez volt a jellemző. Az asszisztensek, orvosok egy időpontra történő összehívása 

hatalmas feladatot jelentett, így bizonyos esetekben engednem kellett a magas kutatói 

elvárásokból. A csoportok létszámát az is meghatározta, hogy az egyes laborok miként tudták 

megoldani a kieső munkaerő pótlását, illetve az egyes helyettesítések hogyan kerültek 

elrendezésre. Csoportalakításnál szempont volt, hogy a vizsgáló helyek (munkahelyek) 

szempontjából heterogén csoportokat hozzunk létre, azaz egyik fókuszcsoportos vizsgálat 

alkalmával se kerüljenek túlsúlyba egy labor munkatársai, és így a vélemények különbözősége is 

előtérbe kerülhessen. (Bár látom előnyét az összeszokott személyek közös megkérdezésének 

/többek között a fesztelenség/, de az oldott hangulatot úgynevezett „bemelegítő kérdések” 

feltételével minden esetben el tudták érni a moderátorok, és a továbbiakban inkább előnyét láttam 

a csoportok heterogén összeállításának, ahogy a szakirodalom is említi). 

Az egészségügy meglehetősen hierarchikus. Nem egyszer tapasztaltam, hogy több évtizede együtt 

dolgozók között olyan megszólítások hangzanak el, hogy „főorvos asszony”, és a tegeződés is a 

hierarchia szintjein belül jellemző csupán, a szintek között nem. Ezek fényében fontosnak találtuk 

moderátor- és kutatótársaimmal, hogy a fókuszcsoportokat mindig kétféle bontásban folytassuk le. 



      

 

166 
 

Az egyik csoportba az asszisztensek és vezető asszisztensek tartoznak, míg a másikba az 

úgynevezett „diplomások”, azaz főorvosok, analitikusok, osztályvezetők, biológusok, laborvezetők. 

Néhány intézményen belül tapasztalható, hogy a vezető asszisztensek egyfajta „középszintet” 

alkotnak, így ezen kivételes esetek felmerülésekor inkább az orvosokhoz osztottuk be őket. 

 

Az alábbi táblázat a fókuszcsoportok létszámának alakulását mutatja be a kutatás 3 fázisában. 

Néhány egyszerűbb statisztikai adatot is számoltam, ezek láthatóak a táblázat alsó részében. 

 
18. táblázat: Fókuszcsoportok létszámának alakulása és egyszerűbb statisztikai mutatók 
Forrás: Saját szerkesztés 

Fókuszcsoport 2008-as kutatás [fő] 2010-es kutatás [fő] 2012- es kutatás [fő] 

1. 12 12 9 

2. 9 10 8 

3. 13 14 11 

4. 14 14 5 

5. 10 11 8 

6. 13 9 - 

7. 7 12 - 

8. 3 13 - 

9. - 12 - 

10. - 11 - 

átlag ≈11 ≈12 ≈8 

terjedelem 11 5 6 

középeltérés 2,875 1,2 1,4 

szórás ≈3,59 ≈1,55 ≈1,95 

medián 11 12 8 

módusz 13 12 8 

 

Mint említettem, a fókuszcsoportos kutatás megszervezése idő- és energiaigényes feladat, főleg, ha 

olyan specifikus célcsoportról van szó, mint jelen esetben is. Célszerű lehet ezért ösztönzőket 

alkalmazni, mellyel növelhető a potenciális felhasználók motivációja a részvételre. A kutatás során 

is alkalmaztunk ösztönzőket. 2008-ban lehetőség nyílt egy szép, Budapesten kívüli település 

hoteljébe invitálni a résztvevőket.38 A kétnapos rendezvény során csupán néhány órát töltöttek a 

résztvevők fókuszcsoportokon, a többi idővel ők rendelkeztek. Még vonzóbbá igyekeztünk tenni 

az alkalmat, így hétköznapra (csütörtök-péntek) tettük a rendezvényt. Ezen felül pedig, hogy a 

résztvevőknek ne kelljen feltétlen szabadságot kivenniük, olyan minősített szakmai programot 

(előadásokat) szerveztünk a hotelben, amelyeken való részvétellel továbbképzési pontokat 

                                                           
38 A nagy költségvetésű rendezvény a K+F projekteknek támogatást nyújtó Jedlik Ányos program keretein belül elnyert 

pályázatnak (TECH_08-A2-2008-0137 (A2 cy_robot) számú projekt) köszönhetően volt megvalósítható. Egész pontosan 

a „Fotószedimentációs mérési eljárást alkalmazó vércsoport-szerológiai műszercsalád kibővítése” címet viselő NKTH-s 

pályázatról van szó. 
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kaphattak az egészségügyi munkatársak. A vidékről/messzebbről érkezők igényelhettek továbbá 

utazási támogatást is. Mindez együtt már kellő motiváció volt ahhoz, hogy 8 fókuszcsoportnyi 

embert össze tudjunk szervezni. A 2010-ben végzett fókuszcsoportok alkalmával a motiváció egy 

másik (a vállalat számára költség-, a résztvevők számára időhatékony és hasznos) fajtáját 

választottuk. Kidolgoztunk szakértők segítségével egy távoktatási programot az egészségügyi 

szakdolgozók részére (és hozzáférést biztosítottunk számukra), mely a MOODLE elektronikus 

tanulási környezeten keresztül volt (online) elérhető. Ezt azért találtuk megfelelő képzési 

formának, mert több előnnyel is jár. Előny a továbbképzésben résztvevők munkáltatói számára, 

hogy az oktatás kötetlen időpontjából fakadóan nem kell nélkülözniük dolgozóikat, így többek 

közt a munkák feltorlódása vagy a helyettesítési problémák is elkerülhetőek. Másrészről viszont 

maguk a dolgozók sincsenek kötelezve arra, hogy értékes szabadidejükből kelljen továbbképzésre 

áldozniuk. Minden labor, dolgozó (élet)ritmusa más és más, és a saját időbeosztáson alapuló 

távképzés ehhez kiválóan alkalmazkodik. A távoktatásos továbbképzésen való részvétellel jelentős 

mennyiségű továbbképzési pont volt kapható, amit szintén előnyként jelent meg. A dolgozóknak 

ugyanis nem szükségeltetett számtalan – csupán néhány pontot érő – konferencián részt venniük, 

ha az általunk szervezett távoktatási anyagokat elsajátították, és a számonkérést sikeresen 

abszolválták. Mindezzel ismét időt lehetett megtakarítani, ráadásul mindenki a saját tempójában 

haladhatott. Sikeres teljesítés esetén az immunhematológiai, klinikai transzfuziológiai 

laboratóriumok szakdolgozói, orvosai 28 továbbképzési pontot kaptak, ami ezúttal is kellő 

motivációnak számított.39 A kutatás harmadik fázisában, a 2012-es fókuszcsoportos vizsgálatok 

során egy szűkebb felhasználói csoportot kellett elérnünk (az előző alfejezetben bemutatásra 

került kutatási célok végett), ezért a 41 fővel teljesen elégedettek voltunk. A motiváció egyrészt az 

előzőek szerint alakult, másrészt olyan laboratóriumok résztvevői lettek meghívva, akikkel több 

éves (akár évtizedes) kapcsolatot ápolt a gyártóvállalat, így jobban hajlottak a részvételre a 

meghívottak. Emellett igen motiválóan hatott az, hogy a résztvevők által használt ACT Robottól 

(és az ACT műszercsalád korábbi tagjaitól) teljesen eltérő, radikális innováció került bemutatásra, 

azt kellett (egyebek közt) véleményezniük a fókuszcsoport alanyainak, amire meglehetősen 

kíváncsiak voltak. Az mondható, hogy a résztvevők (saját érdeklődésből fakadó) belső motivációja 

is nagy volt. 

 

5.3.4 FELDOLGOZÁS MÓDSZERTANA 

Első lépésként képzéseken vettem részt (több hónapos előkészületeket igényelt a vércsoport-

szerológia tudományának a célkitűzések megvalósításához szükséges szintű megismerése, a piacon 

lévő technikák működésének megértése, használatuk bizonyos fokú elsajátítása). Több 

                                                           
39 A továbbképzési program pályázatát én írtam és fogtam össze, a neves szakértők igényes tananyagaiból való 

vizsgáztatásért, a tanúsítványok kiküldéséért szintén én voltam a felelős. 
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laboratóriumba tettem látogatást, és természetes közegükben figyeltem meg a felhasználókat, hogy 

alaposabb betekintést nyerhessek a termékhasználatba. Ezen kívül laborvezetőkkel interjúkat 

végeztem, hogy a kevésbé szem előtt lévő szempontokra is ráláthassak. Mindezen anyagok 

felhasználásra kerültek többek között Doskar (2010) művében, azonban részletes elemzésük nem 

képezi disszertációm tárgyát. A kutatásom középpontját adó fókuszcsoportok elemzését 

használtam fel hipotéziseim megvizsgálásához. 

A fókuszcsoportos kutatások elemzésének elkészítése során többek között a következőkre 

támaszkodtam: a csoportülések közben a moderátorok asszisztensei által készített jegyzetekre, 

videofelvételekre, hangfelvételekre, valamint ezek legépelt átirataira. 

Ez rengeteg anyag feldolgozását jelentette, ami egyrészt természetesen örömteli, mert sok adat állt 

a rendelkezésemre az elemzéshez. Másrészt azonban nagy kihívás elé is állított a kiértékelés. A 

kvalitatív adatok leíró statisztikával történő értelmezése és a szokásos intuitív kvalitatív 

feldolgozás/értelmezés mellett úgy gondoltam, a három fázisban felvett számos fókuszcsoport már 

szolgál akkora adatmennyiséggel, hogy akár kvantitatív módon is feldolgozhassam őket. A 

szakirodalomban azonban kevés példát találtam fókuszcsoportok során nyert adatok 

kiértékelésének kvantifikálására (főleg a gyakorlati alkalmazásban), ezért több módszertan 

kombinálása mellett döntöttem: 

1) Egyrészt az ATLAS.ti tartalomelemző szoftver segítségével dolgoztam fel a 

fókuszcsoportok legépelt átiratait,  

2) másrészt azt követően az IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Statistics 

23 programcsomag segítségével végeztem el a statisztikai elemzéseket. 

 

Ma már számos kvalitatív elemzésre alkalmas program létezik, melyeket összefoglaló néven 

(számítógép által támogatott) kvalitatív adatelemző szoftvernek neveznek. A kvalitatív adatelemző 

programok többek között az alábbi előnyökkel rendelkeznek:  

 nagy mennyiségű adatot, anyagot gyorsan képesek kezelni; 

 az adott kritériumokat szigorúan betartják;  

 fejlesztik a csapatmunkát; 

 segítik a reprezentatív minta kiválasztását; 

 stb. 

Az egyik legismertebb kvalitatív adatelemző program az ATLAS.ti.40 Alkalmas szövegek 

értelmezésére, konceptuális tudás kivonására (elméletépítés). Nagy mennyiségű szövegeket, 

grafikus, hang- és videoanyagot képes kezelni. Jellemző alkalmazási területei a 

társadalomtudományok, a közgazdaságtan, a neveléstudomány, a kriminológia és a piackutatás. 

(Szokolszky, 2006) 

                                                           
40 Strukturálatlan, kvalitatív adatok elemzésére rendelkezésre állnak egyéb szftverek is (pl. NVivo). 
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Az egyszerű táblázat- és adatbáziskezelők által már nem elvégezhető kifinomultabb adat 

feldolgozásában nyújtanak segítséget a statisztikai elemző szoftverek, amelyek közül az IBM SPSS 

Statistics 23-ra esett a választásom. Azon praktikus okokon túl, hogy ehhez folyamatosan érvényes 

licence van a tanszékünknek, és egyetemista koromban is egy féléven keresztül tanultuk ezen 

program alkalmazását, az előnyös tulajdonságai is szerepet játszottak a döntésemben. Kifejezetten 

ajánlják a szoftvert például orvosi, klinikai, gazdasági és társadalomkutatásokhoz, piackutatások 

feldolgozásához stb.  

 

A fókuszcsoportok kvantitatív tartalomelemzéssel történő analizálása bizonyos kutatók szerint 

javasolt (Stewart-Shamdasani, 1990), míg más kutatók véleménye szerint a fókuszcsoportok 

módszerének erőssége elsősorban nem a számok alapján történő értelmezésben rejlik. Vicsek 

(2006) szerint a mondanivaló szövegkörnyezetből való kiemelése, illetve a nem standardizált 

válaszadás oda vezethet, hogy a kapott számok félreinformálják a kutatót. A csoportszituáció 

befolyásolásával szintén nehéz számolni a kvantifikálás során. A teljesen automatizált módon 

készülő analízis során sok (kontextuális) információ eltűnhet, így a kiértékelés során az átiratokat 

magam is átolvastam. Ez azt jelenti, hogy félig automatizált módon valósult meg az elemzés, ami 

hozzájárulhatott a kisebb adatvesztéshez. A képet tovább árnyalja, hogy a fókuszcsoportok döntő 

hányadán (moderátorként) személyesen is jelen voltam.  

A következő alfejezetben tehát a fent említett programok segítségével elemzem a fókuszcsoportos 

kutatások során összegyűjtött adatokat, vizsgálom hipotéziseimet, és bemutatom a kapott 

eredményeket. 

 

5.4 EREDMÉNYEK 

A hipotézisek egy részét, a Hipotézis I-t, III-at és V-öt, a fent említett módon, tartalomelemzéssel 

és azt követő statisztikai próbák útján kívántam megvizsgálni.  

A hipotézisek másik részét azonban, a Hipotézis II-t és IV-et, jellegükből adódóan elsősorban leíró 

statisztikákkal értelmeztem, amihez a szokásos intuitív kvalitatív feldolgozás/értelmezés 

eszköztárát használtam. Ezen két utóbbi hipotézis elemzése során – a hipotézisek természetéből 

adódóan – nem lehetett érdemi statisztikai vizsgálatokat lefolytatni, így elsősorban a 

fókuszcsoportokon elhangzott konkrét példákkal kívánom alátámasztani/megcáfolni őket. 

A következőkben a hipotéziseket sorban vizsgálva mutatom be az eredményeket. Csupán a 

Hipotézis I. során mutatom be aprólékosan a tartalomelemzést (például képernyőképekkel), a 

későbbi hipotézisek vizsgálatakor már kevésbé térek ki ilyen részletekre. Azért tartottam 

fontosnak az ilyen teljes eredmény-bemutatást, hogy könnyebben követhető legyen a 

gondolatmenet, aminek mentén a tartalomelemzés és a statisztikai próbák egymásra épülő 

alkalmazását megterveztem és megvalósítottam. 
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HIPOTÉZIS I. 

 

 

 

 

 

 

 

Az első hipotézisem vizsgálata során azt vettem górcső alá, hogy vajon a vércsoport-szerológiai 

műszerek különböző felhasználói mennyiben támasztanak azonos, illetve különböző igényeket az 

adott orvosi mérőeszközzel szemben. Mivel a fókuszcsoportos ülések során – ahogyan korábban 

már említettem – odafigyeltünk, hogy viszonylag homogén csoportokat hozzunk létre (tehát külön 

csoportba tettük az asszisztenseket, vezető asszisztenseket, illetve a főorvosokat, analitikusokat41), 

ez lehetőséget teremtett arra, hogy összehasonlító elemzést végezzek az egyes csoportok között.  

Ennek első lépéseként az ATLAS.ti tartalomelemző szoftvert vettem igénybe. A legépelt átiratokat 

a programba feltöltve megkezdtem a kódolást. Először a résztvevő személyeknek adtam kódot (pl. 

Asszisztens 1, Asszisztens 2 stb.), hogy az anonimitást megtarthassam, mert ez nagyon fontos 

kutatásetikai szempont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezután meg kellett határoznom a szempontokat, melyek mentén a csoportokat majd 

összehasonlítom. Ezt a feldolgozás során, az átiratok olvasása közben gyűjtöttem össze. Mivel 

többféleképpen is kifejezték a résztvevők ugyanazt a tulajdonságot (pl. olcsó, nem drága, kisebb 

                                                           
41 A beosztott orvosokat/biológusokat, laborvezetőket, osztályvezető főorvosokat összevontan, egyszerűbben 

diplomásnak nevezzük, lévén az asszisztensi munkakör betöltéséhez nem szükséges sok esetben felsőfokú végzettséggel 

rendelkezni. 

A különböző felhasználói csoportok (asszisztensek/vezető asszisztensek, analitikusok, 

beosztott orvosok/biológusok, laborvezetők, osztályvezető főorvosok) – különböző 

feladataikból adódóan – jellegzetesen különböző, egymással részben ellentmondó vagy 

egymást kiegészítő, igényeket támasztanak egyazon orvosi eszközzel szemben, amely 

különbségek egyrészt jól értelmezhetők, másrészt termékfejlesztési döntések alapját 

képezhetik.  

 

77. ábra: Az ATLAS.ti kezelői felülete az elemzendő szöveg kis részletével a kódolás megkezdésekor 
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költségvetésű laboratóriumok is megengedhetik maguknak stb.42), ezért tulajdonságkategóriákat 

határoztam meg. Bizonyos kategóriákat kettébontottam aszerint, hogy a felszólaló pozitív vagy 

negatív aspektusból említi-e a szóban forgó tulajdonságot. Például a sebesség tekintetében hol 

elégedettek voltak a felhasználók, hol nem, így az előző esetben „Sebesség pozitív”, utóbbi esetben 

„Sebesség negatív” kódot kapott a megjegyzés. Voltak azonban olyan kategóriák is (pl. gépek 

elöregedése), amelyeket nem bontottam tovább, mert nem láttam értelmét (a gépek elöregedését 

nehéz lenne nem negatív aspektusként előhozni). A felhasználói vélemények kódolása közben 

folyamatosan bővült az összehasonlításra alkalmat adó szempontok köre. Végül az alábbi 

táblázatban látható szempontok mentén kerültek összevetésre a különböző felhasználói csoportok. 

 
19. táblázat: A Hipotézis I. vizsgálatához megalkotott összehasonlító szempontok 

Szempont Szempont értékei Mi tartozik ide (pl.) 

Adminisztráció 
Adminisztráció negatív sok adminisztrációt igényel 

Adminisztráció pozitív nyomtat eredményt 

Általános vélemény 
Általános negatív egyéb kategóriához nem 

köthető általános vélemény Általános pozitív 

Anyag eltehető másnapra Anyag eltehető másnapra feldolgozott vérminta eltehető 

másnapi kontrollra 

Automatizálás  
Automatizálás negatív nincs szükség emberre 

Automatizálás pozitív fejlődik a technika 

Beavatkozás 
Beavatkozás negatív 

arányokon nem lehet 

módosítani 

Beavatkozás pozitív szemmel lehet ellenőrizni 

Design 
Design negatív csúnya 

Design pozitív szép 

Felelősségvállalás, biztonság Felelősségvállalás, biztonság ki vállalja a felelősséget 

Felhasznált mintanagyság 

Felhasznált mintanagyság 

negatív kevés savót használ 

Felhasznált mintanagyság 

pozitív sok savót használ 

Gépek elöregedése Gépek elöregedése 
a gépek akár 20 éve üzemben 

vannak 

Használat egyszerűsége 
Használat egyszerűsége negatív bonyolult a gép 

Használat egyszerűsége pozitív egyszerű kezelni a gépet 

Hibaarány 
Hibaarány negatív sokszor kell ismételni 

Hibaarány pozitív kevés ismétlés szükséges 

Karbantartás(i szerződés) Karbantartás(i szerződés) 
a felmerült problémákat 

javítják 

Képzések géphasználathoz Képzések géphasználathoz felhasználók továbbképzése 

                                                           
42 A kódolás jelentős része gépi volt, azonban magam is átnéztem az átiratokat, így az újonnan esetlegesen felmerülő 

szinonimák sem vesztek el, azok is kódolásra kerültek. 
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Kiértékelés 
Kiértékelés negatív 

sok a kétes és/vagy fals 

eredmény 

Kiértékelés pozitív egyértelműek eredmények  

Költség 

Költség negatív 
drága (pl. egy mintára jutó 

költség magas) 

Költség pozitív 
olcsó (pl. egy mintára jutó 

költség alacsony) 

Küvetták 
Küvetták negatív 

a gyártási egyenlőtlenségek 

miatti rossz minőség 

Küvetták pozitív jó minőségűek 

Munkaszervezés Munkaszervezés 
a labor munkarendjének 

alakulása 

Műszaki paraméter 
Műszaki paraméter negatív sok meghibásodás 

Műszaki paraméter pozitív kevés meghibásodás 

Párhuzamos technikák 

alkalmazása 

Párhuzamos technikák 

alkalmazása 

több technika alkalmazása a 

biztos eredmény érdekében 

Pénzügyi konstrukciók Pénzügyi konstrukciók 
a gépek megvételének (vagy pl. 

lízingelésének) körülményei 

Reagens 
Reagens negatív sok reagenst használ a gép 

Reagens pozitív kevés reagenst használ a gép 

Sebesség 
Sebesség negatív lassú 

Sebesség pozitív gyors 

Szabad kapacitás 
Szabad kapacitás negatív sok humán erőforr.-t igényel 

Szabad kapacitás pozitív kevés humán e.f.-t igényel 

Tisztíthatóság 
Tisztíthatóság negatív nehezen tisztítható 

Tisztíthatóság pozitív könnyen tisztítható 

Validáltatás 

Validáltatás negatív 
nehéz az eredményeket 

prezentálni 

Validáltatás pozitív 
 az eredményeknek nyoma 

van papíron 

 

Az összehasonlítási szempontok azonosítása után végig kellett kódolni az átiratokat a szempontok 

mentén. Ez félig automatikusan történt: egyrészt a tartalomelemző szoftverrel kerestem rá a 

különböző kifejezésekre, és így detektáltam a szempontok nagy részét. Másrészt magam is 

átolvastam az átiratokat, így a kimaradt (ugyanolyan jelentésű, csak másképp megfogalmazott) 

szempontok is elemzésre kerültek.43 

 

A kutatások során a résztvevők sokszor az ACT műszercsaládon kívül más vércsoport-szerológiai 

berendezésekről is mondtak véleményt, de azok nem képezik jelen kutatásom tárgyát, így azokat 

                                                           
43 Utólag úgy vélem, a Clemtext alkalmazása lerövidítette volna az adatfeldolgozásra fordított időt, mivel ez az SPSS 

Modeler adatbányászati szoftver analitikai eszköztárának bővítésére kifejlesztett szoftver kifejezetten magyar nyelvű 

szövegek feldolgozására alkalmas.  
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nem dolgoztam fel. Azonban ha egy konkurens termék vonatkozásában nyilatkoztak az ACT 

műszercsaládról (például, hogy a Diamed gyorsabb), azt belevettem a kódolások közé. 

 

Előfordult, hogy egy résztvevő egy felszólalása során több szempontot is érintett, így azokat mind 

külön kódoltam. 

 

Az alábbi ábrán egy fókuszcsoport kódolásának egy részlete látható. A jobb oldalon látható 

kódolási terület mutatja, hogy a 192. felszólalás során a résztvevő (Asszisztens 10) hat szempontot 

is említ: 1 db beavatkozás pozitív („szemmel fölül lehet bírálni”44), 1 db validáltatás pozitív 

(„nyomtatás van róla, vissza lehet nézni”), 1 db kiértékelés pozitív („szép 

eredményeket ad”), 1 db sebesség pozitív („nagyon gyors”) és 2 db általános pozitív 

(„mindenre szívesen használjuk az ACT-t” és „nagyon szeretjük”). Erre aztán egy 

másik résztvevő (Asszisztens 8) egy újabb szempontot (kiértékelés negatív) hoz be („az a 

gondunk, az ACT24-gyel, hogy többször ad fals eredményt, ilyen plusz-

mínuszokat, pöcköket, kérdőjeleket”).  

 

 

 

 

 

 

 

 
78. ábra: Részlet egy fókuszcsoport kódolásából 

 

A következő lépés annak (immár teljesen az ATLAS.ti segítségével történő) leszámoltatása volt, 

hogy az egyes résztvevők hányszor említették a 19. táblázatban felsorolt szempontokat. Erre a 

tartalomelemző szoftver Query Tool-ja (lekérdezésekhez használt eszköze) volt a segítségemre. 

Ennek az eszköznek a segítségével különböző szemantikus és térbeli operátorok útján különböző 

kódok kapcsolhatóak össze. 

Az alábbi példában azt számoltattam le, hogy az egyik fókuszcsoport résztvevő (Asszisztens 8) 

hányszor említett egy bizonyos szempontot (kiértékelés negatív). A bal alsó részben látható 

„result”-ból az derült ki, hogy kétszer. A lekérdező eszköz ablakának jobb alsó részében a program 

lehivatkozza a konkrét párbeszédrészleteket is. 

                                                           
44 A fókuszcsoportokból vett idézeteket a Courier New betűtípussal jelölöm. Az érthetőség kedvéért bizonyos idézetek 

esetében a szögletes zárójelekben kiegészítő részeket írok le, amelyek azonban nem bírnak jelentésmódosító szereppel.  
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79. ábra: Két kód (Kiértékelés negatív és Asszisztens 8) együttes előfordulása leszámoltatásának eredménye ATLAS.ti-ban 

A résztvevők összes megnyilvánulásának és az értékelési szempontoknak az együttes előfordulását 

leszámoltatva hatalmas táblázatokat kaptam, melyeket Excel file-ként exportáltam az ATLAS.ti-

ből.  

Az előző példánál maradva az alábbi ábrán látható, hogy az „Asszisztens 8”-as kódú résztvevő 

kétszer említette a „Kiértékelés negatív” szempontot, így a táblázat megfelelő cellájába „2” került 

be.45 (A teljes táblázatok megtalálhatóak a Mellékletben.) 

 

 

Mivel azok vannak túlsúlyban, amelyek felvesznek két értékeket (negatív és pozitív), így összesen 

42 db értékelési szempont van (az adminisztráció negatívtól a validáltatás pozitívig bezáróan), 

amelyek az oszlopok fejlécében olvashatóak. Az egyes sorok az egyes felhasználókat 

reprezentálják. A fenti ábrán egy 12 fős fókuszcsoport eredményének részlete látható. Az egész 

táblázat összesen 12 * 42 = 504 adatot tartalmaz, ami csupán egy fókuszcsoport outputja.  

 

A többi fókuszcsoport említési adatai is ugyanezen úton kerültek feldolgozásra. A Hipotézis I. 

vizsgálatánál a 2008-ban lefolytatott 8 fókuszcsoportot (összesen 81 fő véleményét) vettem alapul, 

                                                           
45 Amennyiben egy személy egy szempont kapcsán nem tett észrevételt, nulla került be a táblázatba. Ha tehát 

valamelyik szempont oszlopában csak nullák találhatóak, az azt jelenti, hogy az adott aspektus vélhetően nem volt elég 

fontos ahhoz, hogy szóba kerüljön egy adott fókuszcsoportos ülésen. 

80. ábra: Példa egy fókuszcsoport tartalomelemzésének outputjára (részlet) 
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mert úgy gondoltam, a hipotézis igazolásához/elvetéséhez ez már elegendő adatmennyiséggel tud 

szolgálni. A kapott táblázatok számottevő adatmennyiségét azután az IBM SPSS Statistics 23 

programba importáltam. 

 

Az adatok kiértékelésére (mivel a csoportosító változónak két értéke van: asszisztensek és 

diplomások) kezdetben független mintás t-próbát kívántam alkalmazni. Azt kívántam vizsgálni, 

hogy a két független mintában felmerülő véleménykülönbség csupán a véletlen műve-e (H0), vagy 

az a puszta véletlennel már nem magyarázható (H1).  

A nullhipotézis (H0) szerint tehát az adott változó (az említések száma) átlaga a két vizsgált 

független mintában statisztikai szempontból megegyezik. 

Az alternatív hipotézis (H1) szerint pedig az adott változó átlaga a két vizsgált mintában statisztikai 

szempontból nem egyezik meg.  

A szignifikancia szintet a társadalomtudományokban szokásos p<0,05 értéken fogadtam el.  

 

A független mintás t-próba alkalmazásakor azt a két feltételt kell vizsgálni, hogy a két minta 

normális eloszlású-e és az elméleti szórásuk egyenlő-e. A Levene-próbával a szórásazonosság, a 

Kolmogorov-Smirnov próbával a normalitás tesztelhető.  

 

A hipotézis I. vizsgálata kapcsán a nulhipotézis az, hogy az asszisztensek és a diplomások (orvosok) 

ugyanannyi igényt támasztanak ugyanazon orvosi eszközzel szemben. Vagyis hogy a 

fókuszcsoportos ülések során ugyanannyiszor tartják fontosnak felszólalni egy-egy szempont 

kapcsán. 

 

A független mintás t-próba alkalmazásának feltétele a szórásazonosság mellett a legalább közelítő 

normalitás is. (Ketskeméty-Izsó-Könyves Tóth, 2011)  

A kapott adatok azonban nem követnek normális elosztást, mert – ahogy az a 80. ábraán is látszik 

– a legkisebb értékből (0) van a legtöbb, így az eloszlás „jobbra ferde”.46 A független mintás t-próba 

alkalmazásának a feltételei tehát sajnos nem állnak fenn. A markánsan ferde eloszlás miatt sajnos 

az alternatív nemparaméteres próba – a Mann-Whitney próba – sem használható, mert az a 

normalitást ugyan nem, de a – legalább közelítően – szimmetrikus eloszlást megköveteli. 

 

A fentiek miatt végül a chi-négyzet próbával vizsgáltam az egyes kategóriákba eső gyakoriságokat. 

Először is az adatokból egy olyan szerkezetű file-t kellett készíteni, amiből a chi-négyzet próba 

már elvégezhető volt.  

                                                           
46 A „jobbra ferde” alatt azt értem, hogy a legkisebb (0) értékből van a legtöbb, az 1, 2, 3, 4 etc. értékekből pedig (ha 

egyáltalán előfordulnak) sokkal – és egyre – kevesebb. 
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Chi-négyzet próba esetén a várt gyakoriságoknak nagyobbnak kell lenniük 5-nél (különben a chi-

négyzet próba eredménye nem értelmezhető). (Ketskeméty-Izsó-Könyves Tóth, 2011) Emiatt ki 

kellett tisztítani a kapott kontingencia-táblázatot az 5-nél kisebb várt gyakoriságoktól („expected 

count”). Ugyanakkor bizonyított, hogy az még tolerálható, ha az összes cella legfeljebb 25%-ában 

5-nél kisebb várt gyakoriság van. Az általam használni kívánt adatok közül csupán öt cellában van 

ilyen, ami összesen 9,6%, ami bőven a megengedett határértéken belül marad.  

 

A próba elvégzését követően azt kaptam, hogy a Pearson-féle chi-négyzet próba eredménye 

szignifikáns (χ2=338,874; df=25, p<0,05), ami azt jelenti, hogy szignifikáns különbség van az 

orvosok és az asszisztensek összehasonlító szempontok mentén összevetett véleményeinek 

számában.  

Ezen belül, illetve ezen túlmenően konkrétan sorba is lehet venni (és értelmezni), hogy az egyes 

kategóriákban az asszisztensek és az orvosok hogyan nyilvánultak meg. 

 

Ahogy már említettem az összehasonlító szempontok (ld. 19. táblázat) között az értékeket én 

adtam meg kétfázisúnak (pozitív, illetve negatív) ott, ahol ennek a distinkciónak láttam értelmét. 

A feldolgozás során derült ki azonban, hogy voltak olyan szempontok, melyeket egyik csoport sem 

hozott fel az első fázis fókuszcsoportos ülései során. Tehát sem az asszisztensek, sem az orvosok 

nem említették a vizsgált vércsoport-szerológiai eszközökkel kapcsolatban az alábbi szempontokat: 

 automatizálás pozitív; 

 műszaki paraméter pozitív; 

 reagens negatív; 

 tisztíthatóság pozitív. 

Ez azt jelenti, hogy a fókuszcsoportok alatt nem kerül szóba olyan megjegyzés, ami például a 

vizsgált ACT-ket méltatták volna a műszaki paraméterei tekintetében.  

 

A chi-négyzet próba elvégzése alapján kapott (a mellékletben látható) kereszttáblát – mely a 

szövegelemzéssel azonosított összehasonlító szempontok és az adott kategóriát említő személy 

beosztását mutatja be – értelmezve az alábbiakat kaptam.  

A 19. táblázatban szereplő összehasonlító szempontok mellett definiáltam még egy összesített 

(TOTALS) változót is, hogy azt is meg tudjam nézni, hogy összességében melyik csoport tett több 

észrevételt az eszközökkel kapcsolatban.  

Az adattisztítást követően, valamint a fent említett négy kategóriát kivéve az elemzésből, végül 

összesen 26 szempont tekintetében hasonlítottam össze az orvosok és asszisztensek 

megnyilvánulásainak számát. A kereszttáblát megvizsgálva kaptam képet arról, hogy melyik 

csoport (az asszisztensek vagy az orvosok) beszéltek-e többet a szóban forgó szempontról. Illetve 
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ugyaninnen tudtam kiolvasni azt is, hogy mi a helyzet a kevesebbet felszólalt csoporttal 

kapcsolatosan: ők egyáltalán szóvá tették-e az adott szempontot. 

A 26 szempont közül 12 esetben az asszisztensek, 13 esetben az orvosok nyilatkoztak meg többször 

(ezt magentával jelöltem), 1 esetben pedig egyezés történt (ezt türkizzel jelöltem). Ezek láthatóak a 

következő ábrán. Az említések arányát három kategóriába osztottam: kicsi (x≤5-ször több), 

közepes (5-ször több<x≤10-szer több), jelentős (10-szer több<x)47. 
20. táblázat: Az említések száma az összehasonlító szempontok mentén az adott témát említő személy beosztásának 
függvényében 

Az említett téma 

szövegelemzéssel 

azonosított kategóriája 

Adott téma-kategóriát említő 

személy beosztása 
Említések aránya 

asszisztensek orvosok 

említéseinek száma 

Általános negatív 20 5 kicsi 

Általános pozitív 14 7 kicsi 

Anyag eltehető másnapra 2 25 jelentős 

Automatizálás negatív 14 0 jelentős 

Beavatkozás pozitív 35 17 kicsi 

Design negatív 9 0 közepes 

Felelősségvállalás, biztonság 0 46 jelentős 

Felhasznált mintanagyság 

pozitív 

7 13 kicsi 

Gépek elöregedése 0 22 jelentős 

Hibaarány negatív 15 9 kicsi 

Karbantartás(i szerződés) 0 31 jelentős 

Képzések géphasználathoz 0 35 jelentős 

Kiértékelés negatív 39 45 kicsi 

Kiértékelés pozitív 25 15 kicsi 

Költség pozitív 7 60 közepes 

Küvetták negatív 13 9 kicsi 

Küvetták pozitív 4 9 kicsi 

Munkaszervezés 0 44 jelentős 

Műszaki paraméter negatív 32 30 kicsi 

Párhuzamos technikák 

alkalmazása 

0 56 jelentős 

Pénzügyi konstrukciók 0 15 jelentős 

Sebesség negatív 12 30 kicsi 

Sebesség pozitív 17 6 kicsi 

Szabad kapacitás negatív 14 14 egyenlő 

Tisztíthatóság negatív 7 3 kicsi 

Validáltatás pozitív 9 0 közepes 

Összesen 295 546 - 

                                                           
47 Ezeket az arányokat önkényesen választottam ki. Néhány szempontnál (pl. automatizálás negatív) vagy az orvosok 

vagy az asszisztensek nem tettek észrevételt, ezért 0 látható az oszlopukban. Hogy értelmezni tudjam pl. a 0-14-es 

arányt, ezeknél a kategóriáknál a 0 helyett 1-gyel számoltam. 
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Az előző táblázatot az alábbiak mentén kell értelmezni. Például az „anyag eltehető másnapra” 

szempontot nézve az látható, hogy az asszisztensek esetében összesen kétszer, míg az orvosoknál 

huszonötször került szóba ez az aspektus. A dolog hátterében az állhat, hogy mivel a validáló 

(fő)orvosok neve kerül a végleges eredmény mellé, ők viselik a felelősséget, így számukra 

kiemelkedően fontos, hogy a műszakjukon kívül (pl. éjszaka) kiértékelt minták másnap is 

megtekinthetőek (újból ellenőrizhetőek) legyenek. Ez konkrét termékfejlesztési szinten azt 

eredményezhetné például, hogy a vércsoport-szerológiai eszközhöz tartozó szoftver a két 

csoportra egyénre szabható lehetne, azaz: az asszisztensek a rutinban előforduló legfontosabb 

funkciókat látják csak, amivel a napi számos mintát fel tudják dolgozni, míg az orvosok számára a 

rutinban fontos adatok (pl. beteg azonosító adatai) nem láthatóak, csupán a validálandó 

eredmények. 

Az „automatizálás negatív” szempont esetében az asszisztensek csoportja nyilvánított élénkebben 

véleményt, az orvosoknál ellenben egyszer sem került elő ez a szempont. A laborok zöme igen 

túlterhelt, a napi feldolgozandó vérminta mennyiségével járó munka az asszisztenseket sok 

esetben erősen igénybe veszi, így érthető, hogy számukra miért lenne előnyösebb, ha az eszköz 

minél magasabb fokon lenne automatizálva. Az orvosok számára ennek nincs akkora jelentősége, 

mivel ők jellemzően a validálásnál kapcsolódnak be a folyamatba, és nem használják aktívan, napi 

több órán keresztül a műszereket. Ez konkrét termékfejlesztési szinten az alábbiakat jelenthetné: 

mivel az egyik felhasználói csoportnak (orvosok) indifferens lenne a változtatás, a másiknak 

(asszisztensek) viszont pozitív, így érdemes lehet a fejlesztésbe belefogni. Ennél a pontnál azonban 

meg kell vizsgálni, hogy a fejlesztések mennyi többletköltséget jelentenének, és hogy ezt a vevők 

meg is fizetnék-e. A gazdasági érdekek tehát nem hagyhatóak figyelmen kívül. Azonban a 

praktikusan a végfelhasználóknál jelentkező tisztán ergonómia jellegű követelményeket szintén 

figyelembe kell venni. 

Az összes szempont a fenti példák alapján elemezhető.  

 

Amint a fenti táblázatban is látható, az alábbi szempontok mentén kicsi az említések aránya: 

 Általános negatív 

 Általános pozitív 

 Beavatkozás pozitív 

 Felhasznált mintanagyság pozitív 

 Hibaarány negatív 

 Kiértékelés negatív 

 Kiértékelés pozitív 

 Küvetták negatív 

 Küvetták pozitív 

 Műszaki paraméter negatív 

 Sebesség negatív 

 Sebesség pozitív 

 Tisztíthatóság negatív
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Az alábbi szempontok képviselik a közepes arányt: 

 Design negatív 

 Költség pozitív 

 Validáltatás pozitív 

 

És amiben leginkább eltér az orvosok és asszisztensek említéseinek száma: 

 Anyag eltehető másnapra 

 Automatizálás negatív 

 Felelősségvállalás, biztonság 

 Gépek elöregedése 

 Karbantartás(i szerződés) 

 Képzések géphasználathoz 

 Munkaszervezés 

 Párhuzamos technikák alkalmazása 

 Pénzügyi konstrukciók

 

Az összes felszólalások számát tekintve elmondható, hogy az orvosok körülbelül 1,85-ször annyi 

észrevételt tettek a vizsgált orvosdiagnosztikai eszközzel kapcsolatban a felsorolt szempontok 

mentén, mint az asszisztensek. Ez kevésbé meglepő eredmény számomra, ugyanis a 

fókuszcsoportok során gyakran azt tapasztaltam, hogy az orvosok között erős(ebb) a versengés, és 

szeretnek jó színben (tájékozottként) feltűnni kollégáik előtt. Az a tapasztalatom, hogy nekik 

fontosabb a véleményük hallatása, mint amekkora jelentőséggel ez az asszisztensek körében bír. 

Azt viszont már érdekes volt látni, hogy mely szempontok kerültek elő(térbe) az egyes 

csoportoknál. Bizonyos terméktulajdonságok egyáltalán nem kerültek elő az asszisztenseknél, míg 

az orvosok részletesen taglalták, átbeszélték, és fordítva. Ebből arra következtethetünk, hogy 

vannak olyan szempontok, melyek az egyik csoportnak vélhetően fontosabbak, hiszen (többet) 

beszélnek róla. 

 

A fenti szempontokhoz (20. táblázat) hozok egy-egy (random) példát az átiratokból, hogy 

könnyebben érthetőek legyenek. 

 általános negatív: „hogyha muszáj, akkor csőben is megcsináljuk” 

 általános pozitív: „nagyon szeretjük” 

 anyag eltehető másnapra (kontrollra): „Eltehető, másnap vizsgálható, 

lekontrollálható, maga a vizsgálati anyag.” 

 automatizálás negatív: „valahol az ember eltűnik” 

 beavatkozás pozitív: „tehát ha az ACT-ben ha ott van a fibrin, azt te 

szemmel felül tudod bírálni, hogy az fibrin, vagy alvadék” 

 design negatív: „hát az nem túl dizájnos” 

 felelősségvállalás, biztonság: „klinikailag jelentősebb IgG típusú 

ellenanyagot, azokkal biztonságosabbak az én véleményem szerint 

Diameden” 
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 felhasznált mintanagyság pozitív: „mi annyi savót elpocsékolunk, ha saját 

magunk csináljuk, ez pedig takarékos” 

 gépek elöregedése: „mert meg lettek véve ezek az eszközök, mindegyik, nos 

ez itt korosodik” 

 hibaarány negatív: „állandóan kiírta a mixet, a plusz-mínuszt, tehát nem 

haladtunk vele” 

 karbantartás(i szerződés): „ez garantálja azt, hogyha elromlik, akkor azonnal 

jönnek” 

 képzések géphasználathoz: „Nagyon támogatnánk [hogyha mondjuk valaki 

képzéseket szervezne ACT használatra, Diamed használatra, ACT robot 

használatra]” 

 kiértékelés negatív: „ami a veszélye lehet a csoportnál, hogy a kevert 

mezőt nem ismeri föl” 

 kiértékelés pozitív: „lehet tudni, hogy az egy nagyon komoly négykeresztes 

reakció, vagy egy alvadék, tehát ez valóban jól elkülöníthető” 

 költség pozitív: „az ACT automata, vagy az ACT az a legolcsóbb” 

 küvetták negatív: „én most sem az ACT-t hibáztatom, hanem a műanyag 

csöveket” 

 küvetták pozitív: „[egyszer használatos cső van…] …hát az a jó” 

 munkaszervezés: „ez viszont 1 adott valaki, 10 éve” 

 műszaki paraméter negatív: „hogyha csörög-csattog, akkor le kell azonnal 

állítani, és akkor kiszedni belőle, mert időnként ez sajnos 

előfordulhat az ACT-vel” 

 párhuzamos technikák alkalmazása: „ha kapunk egy pozitív szűrés eredményt, 

akkor már [többféle technikával is] azonosítjuk a mintát, tehát 

géltechnikával is, csöves módszerrel is” 

 pénzügyi konstrukciók: „a kórháznak nincsen pénze, még lízingelni sem 

nagyon tudja, esetleg netalántán kimész hozzá bérbe” 

 sebesség negatív: „a Grifols az gyorsabb, mint az ACT” 

 sebesség pozitív: „ha sürgős anyag jön, akkor is az ACT-re tesszük a 

csoportot, sokkal gyorsabb, mint plate-en az inkubációs időt kivárni” 

 szabadkapacitás negatív: „Ott kell lenni. Mindegyiknél.” 

 tisztíthatóság negatív: „jó, mondjuk tisztában kell tartani” 

 validáltatás pozitív: „nagy előnye van ennek, hogy éjszaka, vagy ügyeletben, 

tehát amikor egyedül csinálja az ember, akkor a vércsoportot is fel 
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tudjuk rá tenni, és akkor nyoma van papíron, mert ugye orvos nincs, 

aki értékel” 

 

Összességében elmondható, hogy szignifikánsan különbözik az összehasonlító szempontok mentén 

a két csoport említéseinek száma. Azonosíthatóak olyan szempontok, melyek fontossága valamely 

csoport számára vélhetően magasabb, mivel többször hozza szóba a másiknál. 

 

 

HIPOTÉZIS II. 

 

 

 

 

 

 

A hipotézis első részét – miszerint szöveg-analitika segítségével kvantitatív hipotézisvizsgálatra is 

mód nyílik – akképpen vizsgálom, hogy megnézem az első, harmadik és ötödik hipotézisem 

igazolást nyer-e. Amennyiben igen, és az eredmények szignifikánsnak tekinthetőek, akkor vélem 

igazoltnak jelen hipotézisemet is. Mivel úgy írom ezt a fejezetet, hogy már túl vagyok a 

hipotéziseim vizsgálatán, elmondhatom, hogy a szóban forgó három hipotézis igazolást nyert, így 

az alábbiakban jelen hipotézis másik részéről írok részletesebben. Ezt pedig – miszerint a szöveg-

analitkát bevonva rejtett felhasználói elvárások is jobban azonosíthatóak – az átiratokból vett és 

feldolgozott példákkal kívánom alátámasztani. 

 

A felhasználói szükségletek feloszthatóak felismerhető (kifejezett) és rejtett (látens) igényekre.  

Az felismert igények olyan szükségleteket jelentenek, melyeknek a felhasználó tudatában van, 

éppen ezért képes kifejezésükre is. Ebből következően ezek feltárhatóak a vevők, felhasználók 

megkérdezésével (pl. kérdőívek segítségével). Erre lehet példa, hogy az elemzés tárgyát képező 

adott ACT műszeren milyen vércsoport-szerológiai vizsgálatokat szeretne elvégezni egy 

asszisztens.  

A látens szükséglet is ugyanúgy valós igény, csak nem feltétlen van a felhasználó tudatában annak. 

Ezen utóbbi igényt tehát azon paraméterek alkotják, amelyeket a felhasználó sokszor maga sem 

ismer. Tipikusan ide sorolhatóak a kényelemmel, kellemes közérzettel összefüggő szempontok. A 

felhasználók adott termékkel szembeni elégedettsége növelhető a látens igények kielégítésével is, 

így érdemes lehet erre törekedni. A rejtett igények feltárása összetett feladat, és a szokásos 

(hivatalos értékelő visszajelzések, kérdőívek, help-telefonok, karbantartókkal megosztott 

Megfelelő módszertani körültekintés mellett a fókuszcsoportos ülések során nyert kvalitatív 

adatokból, a szöveg-analitika eszköztárát is bevonva, kvantitatív hipotézisvizsgálatokra is mód 

nyílik, valamint ez a megközelítés hozzájárulhat a rejtett felhasználói elvárások jobb 

azonosításához is.  
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tapasztalatok stb.) és egyéb kevésbé szokásos (pl. önértékelés) csatornák használatával kevésbé 

megragadhatók. Bár ezen termékjellemzőket nem mondják ki a felhasználók, azokat öntudatlanul 

mégis értékelik, így egy termék vonzóbbá válhat számukra, ha ezen igényeik is ki vannak elégítve.  

 

A fókuszcsoportos beszélgetések átiratain szöveg-analitikát elvégezve lehetőségem nyílt a 

felhasználói igények alaposabb megvizsgálására. Az ülések lefolytatása során az explicit 

felhasználói igények viszonylag könnyen azonosíthatóak voltak. A többi hipotézis tárgyalásakor 

számos konkrét példát is hozok rájuk. A részben vagy egészben rejtett felhasználói szükségletek 

azonosítása már egy elmélyültebb odafigyelést igényelt, amiben a szöveg-analitika volt a 

segítségemre. 

 

Első példaként az alábbi párbeszédrészletet elemezem.48 

 

„Asszisztens 1: Na, de látom, hogy sajnos ez a gyakorlat van alkalmazva, 

na, ez nem jó, erről beszéltünk, a leszorító fülecske ez borzalmas, ez nem 

jó. 

Asszisztens 2: Előfordul, hogy nem működik tökéletesen. 

Asszisztens 1: Nem, mert ezek le fognak törni a használat során. 

Munkatárs49: Mondjuk ez már másmilyen, mint ami nálatok volt. 

Asszisztens 1: Igen? Erősebb? 

Munkatárs: Pont az, hogy vékonyabb és rugalmasabb. 

Asszisztens 1: Ja, rugalmasabb? Igen, nem az, hogy erősebb, hanem 

rugalmasabb.  

Munkatárs: Jobban, viseli azt, hogy itt be van feszegetve szegényke.  

Asszisztens 3: És akkor nem [törik le]. [mondja mosolyogva] 

Munkatárs: És van sejtkeverés. 

Asszisztens 3: Na, ezt akartam kérdezni, de jó. 

Asszisztens 1: Itt látszik is, igen, igen. 

Asszisztens 2: Ühüm. 

Munkatárs: Azért vannak itt ezek a görgők, és ott annál a pozíciónál. 

Asszisztens 3: Szuper. 

                                                           
48 Mivel az átirat tartalmaz minden „ö-zést” és egyéb beszélt nyelvi fordulatokat, az egyszerűbb értelmezhetőség 

kedvéért a jelen párbeszédben némi formai módosítást hajtottam végre. Azonban odafigyeltem, hogy ez semmilyen 

tartalmi változást ne indukáljon. 
49 Ez a párbeszéd a fókuszcsoport azon részéből való, amikor a felhasználók megtekintik az új berendezést használat 

közben. Annak érdekében, hogy a műszer pontosan kerüljön bemutatásra, és hogy a felhasználók a vércsoport-

szerológiát érintő bonyolultabb, összetettebb kérdéseire is választ kapjanak, itt kivételesen a gyártó cég egyik 

munkatársával folytatnak párbeszédet. A munkatárs az eszköz minden részletét ismeri (műszakilag), azonban nem 

képzett moderátor. Előfordulhat emiatt, hogy a fent idézett részből (nem tudatos) sugallás, befolyásolás érződik ki.  
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Asszisztens 1: Amiről beszéltünk.  

Asszisztens 2: Aha. 

Asszisztens 1: Pont szóba került ez. 

Asszisztens 2: Szóba került. 

Munkatárs: Hát, azért nekünk is szoktatok mondani, hogy mi nem tetszik. 

Asszisztens 2: Igen. 

Munkatárs: Szoktunk figyelni rátok. 

Asszisztens 1: Igen. 

Munkatárs: Nem mindig sikerül megoldani. Próbáltunk megoldást találni. 

Asszisztens 1: Most nagyon tetszik.” 

 

Egyrészt megjelenik benne a kifejezett igény, miszerint jó lenne, ha a leszorító fül (azaz a reagenst, 

szűrősejteket tartó fül) erősebb volna. Látens igényként azonban azt detektálhatjuk, hogy a 

felhasználók arra vágynak, ne törjön le olyan sokszor/gyorsan a leszorító fül, mert az a 

tapasztalatuk, hogy viszonylag gyorsan tönkremegy és cserélni kell. Az új megoldást (amelyre a 

felhasználók nem is számítottak), a vékonyabb és rugalmasabb leszorító füleket, azután örömmel 

fogadják.  

 

Másrészt megjelenik benne részben rejtett felhasználói igény: „Na, ezt akartam kérdezni, 

de jó”. Bár a felhasználó azt mondja, hogy maga is rá szeretett volna kérdezni a sejtkeverésre 

(tehát explicite is ki akarta fejezni ezen igényét), mégis az új gépben történt változtatás (t.i. az 

automatizált sejtkeverés) révén a moderátor hozza be ezt a szempontot a fókuszcsoportba, és arra 

reagál a felhasználó. 

 

Harmadrészt kiérezhető a párbeszédből (illetve mivel jelen voltam, ezért számomra könnyebben 

kiérezhető, ugyanis az akkori hangulat, nonverbális jelek is erre utaltak) még egy látens igény: az, 

hogy a fejlesztők odafigyeljenek a felhasználókra, meghallgassák a véleményüket, és be is építsék 

azokat az új eszközökbe. Ezáltal a felhasználó is részese lehet az értékteremtő fejlesztésnek. A 

bevonódás miatt nő az elégedettsége, elkötelezettsége is a termék iránt, mivel jobban magáénak 

érzi azt.  

 

 

Egy másik párbeszédrészlet újabb érdekes igényekre mutat rá. A felhasználók éppen az új Leöntős 

ACT-vel kapcsolatosan a szemmel történő leolvasásról beszélnek, mikor szóba kerül a hemolízis 

detektálásának kérdésköre.  

 



      

 

184 
 

„7. SZEMÉLY: A hiba az, hogy szemmel nem tudjuk ellenőrizni a reakciót. 

2. SZEMÉLY: Szerintem eddig a szilárd fázisú technikákkal szemben az volt 

az előnye a centrifugacsöves technikának, hogy látszik benne a hemolízis.” 

 

A fenti felhasználók többnyire explicite azt fejezik ki, hogy szemmel látni szeretnék a 

(kém)csőben a hemolízist. Egyikük látens szükségletére, miszerint az értékelés számára stresszes, 

és nem érzi magát elég biztonságban az ülepedési görbék alapján történő értékeléssel, tehát az 

eddigi gépi megoldások számára nem adnak elég biztonságot, azonban a párbeszéd folytatása 

közben derül csupán fény. 

 
„3. SZEMÉLY: Az ember látja. 

7. SZEMÉLY: Ennek [a gépnek] a görbéje nem.” 

„5. SZEMÉLY: A görbék azok elég sok mindent nem mutatnak.” 

„3. SZEMÉLY: Én bevallom őszintén, hogy én utálom a görbét nézni, mert 

vizuális vagyok. Nem azért, mert jobb nézni, hanem azért, mert nekem 

konfliktushelyzeteim vannak az értékekben, tehát nem tartom időnként 

teljesen annyira jónak, mint amit látok így [szemmel].” 

 

Tehát a felhasználónak valójában arra van látens igénye, hogy olyan technikai megoldás szülessen, 

amely legalább akkora biztonsággal ad jó és könnyen kiértékelhető eredményeket, mint amilyen 

eredményekre a felhasználó a szemmel történő elemzés alapján jutna. Tehát vélhetően nem az a 

tényleges igény, hogy mindenképpen lehessen szemmel ellenőrizni, még ha tudatos szinten ez is 

jelenik meg elsősorban, hanem, hogy a mintákról készített eredmények egyértelmű(bb)ek 

legyenek, technikailag magasabb szinten legyen megoldva a gépben a kiértékelés.  

Szóba kerül a harmadik fázisban bemutatott Leöntős ACT kapcsán, hogy a műszercsalád legújabb 

tagjában már teljesen új kamera van, amely más módon készít felvételeket (folyamatos forgás 

közben szemben a szakaszos képkészítéssel), a követtákat más pozícióból veszi fel, valamint egy 

rövid videofelvételt is készít a mintáról. Ez az információ már egészen új irányt hoz a párbeszédbe: 

 

„?. SZEMÉLY50: Hát de várjál már, hogyha ez így megy, akkor elvileg a 

hemolízist még a színe alapján megláthatná. Hogyha jól lenne beállítva a 

videónak a színe, akkor elvileg, hogyha így megy a fénysugár, akkor itt a 

hemolízist elvileg [láthatja].” 

 

                                                           
50 Bizonyos esetekben a kamera beállításától függően nem lehetett értelmezni egy-egy szövegrészletet. Ezen esetekben 

„?”-jel jelzem a fókuszcsoport résztvevőt. 
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A következő példában a felhasználók a műanyag csöveket lecserélő üvegcsövek, valamint a 

berendezéshez használt egyéb eszközök (pl. tálca) tisztításáról, elmosásáról kérdeznek. 

  

„7. SZEMÉLY: Ez az elmosása ennek? A tálca akkor ezzel el van mosva? 

Moderátor: A tálca nem ezzel van elmosva, hanem végül is itt a lúg 

belekerül, az oda bepörög, aztán ki is mossa nyilván. A lényeg, hogy a 

küvetták maguk legyen elmosva, de még el is öblítjük, tehát nem marad 

lúgos. Ezt meg ott hátul [végzi el a gép, ott] van a mosója. 

2. SZEMÉLY: Tehát magyarul, mondjuk a cső is meg a tálca is újra van 

hasznosítva. 

Moderátor: [Igen,] minden körben. 

2. SZEMÉLY: Tehát semmit nem kell mosogatni…  

Moderátor: Nem.” 

 

Explicit igényként jelenik meg, hogy a berendezés maga mosogassa el (tisztítsa meg 

fertőzésmentesre) a küvettákat. Érdekes látni, hogy a felhasználó több oldalról körüljárva a témát, 

többször visszakérdez erre. Azonban a látens igényre csak később, a fókuszcsoport egy későbbi 

párbeszéde során derül fény: 

 

„ez volt mindig az álmunk, hogy mosogassa már el magát, hogy ne kelljen 

pakolni, kiszedni.” 

 

Vagyis a felhasználóknak explicite ugyan fontos a küvetták tisztítása (és ennek a fontossága 

biztonsági szempontból megkérdőjelezhetetlen), ugyanakkor a kényelem aspektusa is előkerül. Ha 

kicsit továbbgondoljuk a „pakolás és kiszedés” szempontot, egy még eggyel mélyebb rétegig eljutva 

arra következtethetünk, hogy a felhasználók látens igénye az, hogy míg a gép dolgozik, ők a 

„megnyert” időben egyéb munkafolyamatokat végezhessenek. Még eggyel továbbgondolva ez azt 

jelentheti, hogy a munkaidőben a terhelésük egyenletesebb (ne kelljen kapkodni, nyugodtabban 

lehessen párhuzamosan végezni a feladatokkal, ne torlódjanak fel a feladatok), és emiatt a 

munkatempójuk kényelmesebb legyen. 

 

Végül egy igen érdekes látens igényre hoznék még példát. Több fókuszcsoport során előjött a 

Leöntős ACT új munkametódusa kapcsán, hogy a felhasználók elképedtek a technikai újításon, 

melynek lényege, hogy a mérnökök megoldották, hogy az eszköz forgás közben a reagenseket és a 

szűrősejteket a megfelelő küvettába pörgeti be. A korábbi gépek kapcsán nyilvánvalóan nem jött 

elő ez az igény, mert azokban más módon történt az anyagok küvettákba történő bejuttatása. Az új 
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rendszer megismerése kapcsán azonban nagy (pozitív) izgatottságot tapasztaltam a felhasználók 

részéről. Megjelent a „technológiai (magasabb/csúcs)minőség” iránti implicit igényük. Mivel a 

szerológiai gyakorlatban sokszor évtizedekig dolgoznak az asszisztensek, orvosok, az általuk 

használt gépeket (előnyüket, hátrányukat) általában meglehetősen jól ismerik. Az alábbi 

párbeszédben látens igényként megjelenik egyfajta „technológiai kíváncsiság”. Egy korábbi 

példában is láthattuk, hogy a reagens-leszorító fül új megoldása élénk érdeklődést váltott ki. Az 

alábbi néhány párbeszédrészlet szintén erről árulkodik. 

 

 „7. SZEMÉLY: Hát, ha ezt meg tudtátok csinálni, nagyon ügyes. Én értem, 

mert gyakorlatilag azzal, hogy forog, figyelj, látjátok? Döntve vannak a 

csövek, ugye? Van ez a szöge, úgy 45 fokos durván. Akkor, ha ez benne van 

és ugye fugál, a fugától a centrifugális erő befelé húzza, a petális 

kifele, tehát bele kell [hogy találjon], ha ilyen szögben van, elvileg bele 

kell mennie. De hogy valaki olyan ügyes, hogy ezt tudja elkészíteni…” 

„?. SZEMÉLY: Hát ez elképesztő!” 

„3. SZEMÉLY: Nem is gondoltam volna, hogy ilyen kicsiben is meg tudják 

oldani…” 

„7. SZEMÉLY: Ez a reptetés ez nekem nagyon izgalmas, a fizikája nagyon 

izgalmas, szívesen látnám, hogy biztos oda megy-e, és hogy pont olyan 

szögben áll, hogy bemegy-e.” 

 

Gondolkodtam rajta, hogy mi állhat mélyebb szinteken az elsőre kézenfekvőbbnek tűnő „emberi 

kíváncsiság” mögött. Bár ez már tényleg teljesen látens szükséglet lehet, az is egy ok lehet, hogy a 

korszerűbb technikák, bravúrosabb technológiai megoldások közvetve a megbecsülés érzését 

kelthetik a felhasználókban. Arra gondolok, hogy ha egy felhasználó ilyen modern 

munkaeszközzel dolgozhat, amiről aztán szívesen mesél a körülötte élőknek, akár büszkeség is 

eltöltheti.  

Emellett volt még egy érdekes észrevételem a fókuszcsoportok során, ami e látens igény mögött 

húzódhat. Az asszisztensek és az orvosok körében is megtapasztaltam, hogy él egyfajta versengés, 

hogy ki a hozzáértőbb, kompetensebb. Az új gép bemutatásakor (mely radikális innováció volt a 

korábbiakhoz képest, így a működési mód teljesen új volt a felhasználók számára) az asszisztensek, 

orvosok sokszor az eszközt bemutató moderátor szavába vágtak. Folyamatosan előbb kívánták 

értelmezni a látottakat, minthogy azt a moderátor elmondta volna nekik. Úgy tűnt nekem, hogy 

egymás előtt is mutatni szerették volna, ők előbb megértik az aktuális újítást, mint a többiek. 
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Úgy vélem, az említett példák jól tükrözik, hogy a fókuszcsoportok szöveg-analitika segítségével 

történő vizsgálata lehetőséget teremte az explicit igények mögötti látens, implicit igényekre való 

rálátásra is. Bár néhány látens igény feltárása az én gondolatmenetemet tükrözi (hiszen a 

felhasználók maguk per definitionem nem tudják kimondani őket), igyekeztem a 

fókuszcsoportokon tapasztaltakra (az ottani térben megjelenő érzésekre, a nonverbális jelekre stb.) 

hagyatkozni a feltárásukkor.  

 

HIPOTÉZIS III. 

 

 

 

 

 

 

A harmadik hipotézisem kapcsán először is azt kellett definiálnom, hogy a Hipotézis I. során 

felmerült és a jelen hipotéziskor is vizsgált kritériumokat milyen ergonómiai szempontként 

értelmezem (biztonsági, hatékonysági, kényelmi). Ez elsőre nem volt egyértelmű, ugyanis például 

a „használat egyszerűsége” kritériumpont alapból a hatékonyság kategóriába lenne érthető, 

azonban ha átnézzük a kritériumhoz tartozó, a tartalomelemzésből kapott hozzászólásokat, már 

előtérbe kerülnek a kényelmi aspektusok is. A szempontokat a felhasználók hozzászólásai alapján 

végül az alábbiak mentén soroltam be az ergonómia optimalizálandó céljai mentén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felhasználók folyamatos és megfelelő módszertanon alapuló bevonása egy vércsoport-

szerológiai eszközcsalád fejlesztési folyamatába a termékek magasabb ergonómiai (biztonsági, 

hatékonysági, kényelmi) minőségéhez vezet. 

81. ábra: A Hipotézis III. során vizsgált ergonómiai kritériumpontok 
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Bizonyos szempontok véleményem szerint kevésbé ergonómiai jellegűek, ezért ezeket kihagytam a 

statisztikai elemzéskor. Ezek alapján az alábbiak nem kerültek elemzésre. 

 

 

 

 

 

Mivel a fókuszcsoportok során némileg eltért a résztvevők száma, szükséges volt még az egy főre 

eső kritériumok számát is meghatározni, hogy az évenkénti eredmények azután 

összehasonlíthatóak legyenek.  

A Hipotézis III. kapcsán ugyanis nullhipotézisként azt vizsgáltam, hogy a 2008-ban, 2010-ben és 

2012-ben elvégzett fókuszcsoportos vizsgálatok során jellemzően ugyanannyi ergonómiai 

kritériumot említettek-e a résztvevők. 

Mivel három évet kellett összehasonlítanom, így ezúttal a csoportok véleményének – a felsorolt 

szempontok mentén történő – összevetésére egyszempontos varianciaanalízist (One-Way 

ANOVA) alkalmaztam. A One-Way ANOVA szórásanalízist hajt végre a különböző csoportok 

átlagai eltéréseinek ellenőrzésére. A fejlesztés egyfajta követése esetleg a „repeated measure” 

(összetartozó mintás) ANOVA-t sugallhatná, így ezt is mérlegeltem. Azonban a minták 

megvizsgálásakor azt állapítottam meg, hogy sokkal inkább függetlenek, mint összetartozók. Ez 

alatt értem egyrészt a kicsit átfedést a 2008-as, 2010-es és 2012-es résztvevők között. Másrészt, ami 

még (jóval) hangsúlyosabb az empirikus kutatásom kapcsán, a One-Way ANOVA mellett szólt az 

is, hogy az egyes a fókuszcsoportos alkalmak összetétele (és így hangulata, csoportdinamikája is) 

teljesen más volt a három vizsgált fázisban.  

A szórásanalízis (ANOVA, Analysis of Variance) modellekről általánosan elmondható, hogy 

rugalmas statisztikai eszközök, amelyek alkalmasak valamely kvantitatív (numerikus vagy 

intervallum skálájú) függő változónak egy vagy több (nem feltétlen) kvantitatív független 

változóval való kapcsolata kielemzésére. A szórásanalízis módszereivel – a hipotéziselméletnek 

megfelelően – különböző nullhipotézisek melletti döntéshozatallal válaszolunk a kiindulási 

kérdéseinkre. (Ketskeméty-Izsó-Könyves Tóth, 2011) 

 

Az egyszempontos varianciaanalízist elvégeztem a 81. ábra szerinti mindhárom értékelési 

szempontegyüttesre (biztonság, hatékonyság, kényelem), és az alábbi eredményeket kaptam. 

Lekértem egyrészt leíró statisztikákat (descriptives) a csoportok közötti átlagok táblázatos 

megszemlélésére. Az ANOVA alkalmazásának feltétele a normalitás és a szórásazonosság. Előbbire 

a Kolmogorov-Smirnov próbát végeztem el. A szóráshomogenitás feltétel elemzésére a Levene 

tesztet használtam. Ezen kívül a szemléltetés eszközéül a means plot-ot választottam. Az ANOVA-

82. ábra: A Hipotézis II. során nem vizsgált kritériumok 
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táblázat csak azt mutatja meg, hogy van-e szignifikáns különbség, de azt nem, hogy pontosan 

melyik csoportok között. Ennek megállapítására post hoc testeket is lefuttattam: LSD-t (Least 

Significant Difference) arra az esetre, ha a szóráshomogenitás feltétele sikerül, és Dunnett T3-at 

arra az esetre, ha a szórások különböznek.  

 

A Kolmogorov-Smirnov teszt lefuttatása után azt kaptam, hogy mindhárom mintám normális 

eloszlást követ (ez grafikusan, hisztogram segítségével ábrázolva is látható a mellékletben).  

A Levene-próba eredménye az alábbiak szerint alakult: 

 a biztonság szempontcsoport esetén p=0,016 mellett a szórásegyezés feltétele nem teljesül 

 a hatékonyság szempontcsoport esetén p=0,026 mellett a szórásegyezés feltétele nem 

teljesül 

 a kényelem szempontcsoport esetén p=0,249 ellett a szórásegyezés feltétele teljesül 

 

Az egyszempontos variancia-analízis alapján megállapítható, hogy a szempontcsoportok közül 

szignifikánsan különbözik a biztonság (F=10,013; df=2, p=0,001) és a hatékonyság (F=4,881; df=2, 

p=0,019), míg a kényelem tekintetében nem áll fenn szignifikáns különbség (F=2,644; df=2, 

p=0,96).  

Az eltérés irányára egyrészt valamennyire következtethetünk a means plot ábrákról (lásd alább), 

másrészt a csoportátlagokból, amelyeket a leíró statisztika ad meg (ld. melléklet).  
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A post hoc próbák továbbá páros összehasonlításra is adnak lehetőséget, így azokat is 

megvizsgáltam.  

 

Biztonság  

A szóráshomogenitás vizsgálat miatt a post hoc tesztek közül az Dunnett’s T3 teszt eredményét 

tekintem, amelyből az tűnik ki, hogy: 

 a 2008-as és 2010-es évek összehasonlításakor nem kapunk szignifikáns eltérést (p=0,716); 

 a 2010-es és 2012-es évek összehasonlításakor szignifikáns eltérést kapunk (p<0,05); 

 a 2008-as és 2012-es évek összehasonlításakor szintén szignifikáns eltérés (p=0,003) 

tapasztalható. 

 

Hatékonyság 

A szóráshomogenitás vizsgálat miatt a post hoc tesztek közül az Dunnett’s T3 teszt eredményét 

tekintem, amelyből az tűnik ki, hogy: 

 a 2008-as és 2010-es évek összehasonlításakor nem kapunk szignifikáns eltérést (p=0,923); 

 a 2010-es és 2012-es évek összehasonlításakor szignifikáns eltérést kapunk (p=0,004); 

 a 2008-as és 2012-es évek összehasonlításakor szintén szignifikáns eltérés (p=0,017) 

tapasztalható. 

 

Kényelem 

Mivel a főhatás-vizsgálatnál az látszott, hogy a Kényelem szempontcsoport esetén nem áll fenn a 

szignifikáns eredmény, ezért főhatásról nem beszélhetünk. A post hoc páronkénti kiértékelés 

azonban elvégezhető. A szóráshomogenitás vizsgálat miatt a post hoc tesztek közül az LSD teszt 

eredményét tekintem, amelyből az tűnik ki, hogy: 

 a 2008-as és 2010-es évek összehasonlításakor nem kapunk szignifikáns eltérést (p=0,661); 

 a 2010-es és 2012-es évek összehasonlításakor azonban szignifikáns az eltérés (p=0,036); 

 a 2008-as és 2012-es évek összehasonlításakor pedig ismét nem szignifikáns eltérés 

(p=0,088) tapasztalható.  

 

 

Mindez a Hipotézis III.-ra vonatkozóan úgy értelmezhető, hogy a participtív termékfejlesztés a 

felhasználók kezdeti bevonásakor még nem, hosszú távon azonban növekvő ergonómiai 

minőséghez vezethet. Talán az orvosdiagnosztikai eszköz speciális mivoltából fakad, hogy a 

biztonság és hatékonyság szempontcsoportok kapcsán szignifikáns eredményt kaptunk, azonban a 

kényelem nem játszott akkora szerepet a vércsoport-szerológiai eszközök értékelésekor. 
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A fentiekben taglalt mennyiségi változás (csökkenés) mellett minőségi változások is tetten 

érhetőek voltak. Fokozatosan egyre finomabb felhasználói igényeket sikerült detektálni, ami az 

„Az ACT műszercsalád tagjai paramétereinek változása a 3 fázis során” és a „További kivitelezett és 

meg nem valósult fejlesztések” című fejezetekben felsorolt számos példából is látható. A szóban 

forgó fejezetekben egyrészt példákat mutatok be arra vonatkozóan, hogy milyen (többek között) 

ergonómiai irányú változtatások valósultak meg a termékfejlesztési folyamat során, vagyis hogy az 

évek alatt összegyűjtött felhasználói vélemények milyen újításokban manifesztálódtak. Ezek egy 

része olyan ötlet, amelyet a gyártó vállalat „egy az egyben” a felhasználói elképzelések alapján 

valósított meg. Emellett azonban arra is láthatunk majd példát, mikor az ötletek egyéb műszaki 

megoldásokkal lettek kivitelezve, nem pont úgy, ahogy azt a felhasználók javasolták. A 

megvalósított ötletek mellett arra is hozok példát, mikor egy felhasználói ötlet elvetésre került. 

 

HIPOTÉZIS IV. 

 

 

 

 

 

A Hipotézis IV-et (a Hipotézis II-höz hasonlóan) leíró statisztikával értelmeztem, mivel a hipotézis 

természetéből adódóan nem lehetett érdemi statisztikai vizsgálatokat lefolytatni.  

A disszertációm tárgyát képező ACT műszercsalád minden tagja ún. nyílt rendszerű, 

centrifugacsöves technikát implementáló gép. A „nyílt rendszer” elnevezés utal arra, hogy 

bármilyen reagens felhasználásával kivitelezhetőek a vizsgálatok: a gyártó vállalat nem köti ki, 

melyik márkával, mely kiegészítő termékekkel együtt használható a berendezés. A zárt rendszerű 

eszközök fejlesztői, gyártói a saját márkás reagensek használata mellett vállalnak csupán garanciát 

a vizsgálatok megbízhatóságára. Ezáltal teljesen behatárolják a felhasználható reagenseket.  

A centrifugacsöves technikát a klinikai transzfúziós gyakorlat referenciamódszereként (golden 

standard) tartják számon, azonban kérdésként merült fel, hogy van-e még létjogosultsága a vizuális 

leolvasást elősegítő egyszer használatos eszközöket alkalmazó vércsoport-szerológiai berendezések 

mellett. Ez utóbbiak ugyanis nagy teret nyertek elmúlt évtizedekben, és alaposan átalakították a 

magyar piacot is. 

 

A felhasználók megkérdezésekor kerültük a közvetlen rákérdezést. Úgy véltük, az befolyásolta 

volna a résztvevőket, ha direktbe kitérünk rá, szerintük van-e létjogosultsága a centrifugacsöves 

technikát implementáló gépeknek a zárt rendszerű, egyszer használatos eszközöket felhasználó 

A zárt rendszerű, egyszer használatos eszközöket felhasználó vércsoport-szerológiai automaták 

mellett – a felhasználók szerint – van létjogosultsága a nyílt rendszerű, centrifugacsöves 

technikát implementáló gépeknek is. 
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vércsoport-szerológiai automaták mellett. Ehelyett az általuk elmondottakból, említettekből 

gyűjtöttem példákat, és egyszerűbb leíró statisztikákat51 gyűjtöttem.  

 

Az összképet tekintve elmondható, hogy egy olyan fókuszcsoport sem volt (a 23 lefolytatottból), 

amelyen legalább egy ember ne említette volna, hogy szeret az ACT-vel dolgozni. Azaz még akkor 

is pozitívan nyilatkozott a szóban forgó vércsoport-szerológiai műszerrel kapcsolatban legalább 

egy résztvevő, mikor összesen 3 fő volt jelen.  

 

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy az egyes fázisokban (2008-ban, 2010-ben és 2012-ben) 

szervezett fókuszcsoportos üléseken hány fő érvelt az ACT műszercsalád bármely tagja mellett, 

valamilyen szempontból is. Fontos azonban megjegyezni, hogy ha valaki pozitívan nyilatkozott is 

az egyik ACT-ről, az nem zárja ki azt, hogy esetleg egy más aspektusból negatívan ítélte meg az 

eszközt. Ugyan le lehetne számolni, hogy hányszor szóltak az ACT-k mellett, hányszor ellenük, de 

az érvek darabszámban mért mennyisége nem feltétlen jó mutatószám. Ugyanis egy olyan érv, 

miszerint „nagy biztonsággal kimutat gyengébb antigéneket” objektíven nézve fontosabb 

(súlyosabb), mint például, hogy „kevésbé designos a berendezés”. Ezért a pozitív és negatív érvek 

arányának bemutatására most nem térek ki. Illetve további korlátja a vizsgálatnak, hogy az egyes 

fázisokban résztvevő fókuszcsoportos alanyok átfednek, így előfordulhat, hogy többen mind a 

három almintában (t.i. a 2008-asban, a 2010-esben és a 2012-esben is) szerepel. Emiatt eltekintek 

az összesítéstől, mert félrevezető eredményt adna, ha azt írnám, hogy 245 főből 175 fő nyilatkozott 

pozitívan valamelyik ACT-ről. 

 
21. táblázat: A Hipotézis IV. jellemzése leíró statisztikákkal 

Szempont 2008 2010 2012 

résztvevők száma 86 118 41 

közülük valamelyik ACT-ről 

pozitívan nyilatkozottak [fő] 67 75 33 

közülük valamelyik ACT-ről 

pozitívan nyilatkozottak [%] ≈78 ≈64 ≈80 

átlag [fő] ≈58 

átlag [%] ≈71 

fókuszcsoportok száma 8 10 5 

fókuszcsoport átlagos létszáma ≈11 ≈12 ≈8 

közülük átlagosan pozitívan 

nyilatkozott [fő] 11*0,71≈8 12*0,71≈9 8*0,71≈6 

                                                           
51 Empirikus kutatások esetén gyakori igényként szokott jelentkezni, hogy egy adathalmazt elemei egyenkénti 

felsorolása helyett néhány jellemző tulajdonságának megadásával írjuk le. Ezekre alkalmasak a leíró statisztikák, amelyek 

az adatokból viszonylag könnyen kiszámíthatóak.  
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medián 6 

középeltérés 1,66 

átlagos abszolút eltérés 1,13 

szórás 2,16 

 

Szempont 2008 2010 2012 

résztvevők száma 86 118 41 

közülük valamelyik ACT-ről 

negatívan nyilatkozottak [fő]  29 47 9 

közülük valamelyik ACT-ről 

negatívan nyilatkozottak [%] ≈34 ≈40 ≈22 

átlag [fő] ≈28 

átlag [%]52 32 

 

A leíró statisztikáknál is pontosabb képet kaphatunk azonban, ha konkrét példákat nézünk arra 

vonatkozóan, hogy milyen szempontból is nyilatkoztak pozitívan a felhasználók az ACT 

műszercsaláddal kapcsolatban. 

 

Az okok mögött valószínűleg a történetisége is meghúzódik ezeknek a gépeknek. Az 1980-as évek 

közepétől már forgalomban lévő berendezésekhez a felhasználók hozzászoktak, ismerik szinte 

minden apró részletüket. Nem egy esetben arról is beszámoltak, hogy a mögöttük álló (akár) 

évtizedek alatt elsajátítottak alapvető karbantartási feladatokat is, mert gyorsabb, hogy maguk 

megszerelik a gépet (pl. az ékszíj elcsúszását korrigálják), mint megvárják a szervizt. 

Példák: 

 „az ACT24-et használjuk, még szerintem ilyen '85-86-ban, vagy nem is 

tudom, mikor kaptuk, de azóta tökéletesen működik, tehát az nagyon jó” 

 „mi is '85 óta használjuk, tehát amikor megjelent az ACT, utána 

megkaptuk, jelenleg 3 géppel dolgozunk, tehát nincs robotunk, nagyon 

szeretjük” 

 „a csöves módszer az szerintem, teljesen nem hagyható el” 

 „a régi bevált csöves [technika]” 

 

 

Egy másik előforduló indok lehet, hogy a felhasználók több esetben arról nyilatkoztak, a szakma 

szépsége veszik el abban, ha minden (teljes) automatizálásra kerül, és elvesztik a kontrollt a gépek 

                                                           
52 Úgy fordulhat elő, hogy a pozitív és negatív vélemények több mint 100%-ot adnak ki összesen, hogy volt olyan 

felhasználó, aki előnyt és hátrányt is kiemelt az ACT-kel kapcsolatban.  
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felett (vagyis hogy a műszerek elvégeznek mindent helyettük). Úgy érzik, nem feltétlen van már 

akkor rájuk egyáltalán szükség, egyfajta egzisztenciális válságot élnek meg. Éppen ezért az 

egyszerűbb (több emberi beavatkozást igénylő) gépeket is preferálják. 

 „nyilván arra megy ki, hogy mindent automatizáljanak”  

 „és aztán, hogy minél kevesebb ember dolgozzon” 

 „pedig egy automatára rámegy, nem tudom, hány ember egész életének a 

fizetése” 

 „És most már mi sem vagyunk nagyon emberek, hanem robotok a robotok 

között.” 

 „valahol az ember eltűnik” 

 „az ACT-nél meg lehet nézni, szemmel fölül lehet bírálni” 

 „tehát ha az ACT-ben ha ott van a fibrin, azt te szemmel felül tudod 

bírálni, hogy az fibrin, vagy alvadék” 

 „nekem az a problémám, én régimódi vagyok, és ezért engem mindenki 

bánt, én egyrészt sokkal jobban szeretem csöpögtetni és kézzel csinálni, 

azon kívül, hogy sokkal nagyobb a hibalehetőség nyilván, de ez a szakma 

szépsége szerintem. Nem az, hogy berakom a robotba, aztán átküldi az 

eredményt, és akkor készen van. Most vagy átküld valami jót, vagy nem, 

és akkor vagy értékeli, vagy nem, szóval, azért azt mi inkább megnézzük 

[szemmel].” 

 „szerintem így elveszik a szépsége a dolognak, és minden arra megy ki 

tényleg, hogy automata legyen, hogy minél több legyen, minél érzékenyebb 

legyen, és, és, most a gélkártyákban is olyan antitestek jönnek ki, 

amiről 20 éve nem is hallottunk” 

 „[az ACT] pontos és gyakorlatilag szemmel kontrollálható” 

 

Természetesen egy másik megközelítésben az is fontos, hogy gyorsan fel tudják dolgozni a 

beérkező vérmintákat. A laboratóriumok sokszor emberhiánnyal küzdenek, emellett – például az 

egyes kórházösszevonások eredményeképpen – egyre növekvő számú vérmintával dolgoznak. A 

sebesség tekintetében példaképp az alábbiakat hozták a felhasználók az ACT-kre vonatkozóan: 

 „ha sürgős anyag jön, akkor is az ACT-re tesszük a csoportot, sokkal 

gyorsabb, mint plate-en az inkubációs időt kivárni” 

 „Én az ACT24-gyel szeretek dolgozni, azt egyértelműen tudom, nagyon 

szeretjük, gyors” 

 „én például a csoportot is nagyon szeretem ACT-n csinálni, nagyon 

gyors” 
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 „De ennyiből gyorsabb, tehát én az ACT-t ezért szeretem, mert be lehet 

tenni. Most mire a 20 perc inkubációs időt megvárod a plate-nél…” 

 „Hát, szerintem a csöves [gyorsabb], mert a Diamednél van az inflációs 

idő és még a 10 perces centrifugálás. Több a Diamed [időben]…” 

 

A gyorsaság mellett azonban egy másik igen fontos szempont a technika megfelelő érzékenysége. 

Tehát hogy hányszor hoz ki a műszer fals eredményeket, illetve mennyire könnyen értelmezhető, 

egyértelmű eredményeket ad. Az ACT-k tekintetében ezeket említették a felhasználók: 

 „ha a gélkártyával kell összehasonlítani, legalábbis én a Cellbindról 

beszélek, nem tudok másról véleményt mondani, akkor sokkal több a fals 

eredmény, banális dolgokat kihoz a gélkártya” 

 „ha van egy beteg, aminél ott az antikoaguláns, és gélkártyára 

ráteszitek, hát én nem tudom, nálunk bizony csinál olyan fals pozitív 

eredményeket… az ACT-re ezt nem lehet mondani” 

 „én például a csoportot is nagyon szeretem ACT-n, mert egyértelmű, szép 

eredményeket ad” 

 „ha kiírja, hogy híg, azt megnézem, lehet tudni, hogy az egy nagyon 

komoly négykeresztes reakció, vagy egy alvadék, ez valóban jól 

elkülöníthető” 

 „a gyenge D-st, azt kimutatja” 

 „ami az ACT-n csempén, neutrális plate-en vagy betöltött plate-en 

gyönyörű lett, az a Diameden nem” 

 „Pontosan mér.” 

 

Egyéb szempontok tekintetében is pozitívan nyilatkoztak az ACT-kről a felhasználók. Ilyen 

aspektus lehet a vizsgálatok ára: 

 „a fenntartási költsége sokkal olcsóbb” 

 „ez a legolcsóbb módszer” 

 „a csöves a legolcsóbb” 

 „arra [egy másik technikára] gyakorlatilag egy vizsgálatot tudunk 

rátenni 500 Ft-ért, itt meg [az ACT-n] olyan, harminc valamennyi Ft egy 

vizsgálat, de egy százasból [biztos] kijön” 
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Az anyagtakarékosság megjelenik például a felhasznált reagensek, valamint a vérminták 

felhasznált mennyiségében. Erre példaként az alábbiakat említették a felhasználók az ACT-kre 

vonatkozóan: 

 „mi annyi savót elpocsékolunk, ha saját magunk csináljuk, ez pedig 

takarékos” 

 „takarékos, tehát kevés reagens kell” 

 „gazdaságos, tehát nagyon jól bánik a savókkal, nagyon jó” 

 

Továbbá a szabad kapacitás is lényeges: vagyis az, hogy a felhasználónak jut ideje mással is 

foglalkoznia (például adminisztrálnia), míg a gép dolgozik. Erre az alábbi példákat hozták a 

felhasználók: 

 „Hát végül is csak az elején kell [ott lennie az embernek], közben, míg 

ő dolgozik, 5 perc, 15 perc[ig lehet mást csinálni]” 

 „az automata robotgépektől már nincsen jobb, hiszen az automata 

robotgépbe beteszem a csövet, és kiveszem a kész eredményt” 

 

Az asszisztensek körében merült fel annak az igénye, hogy ha éjszaka vagy ügyeletben (egyedül) 

dolgozik valaki, akkor az eredmények későbbi validáltatásra (orvos általi ellenőrzésre) is 

eltehetőek legyenek. E tekintetben ilyeneket említettek a felhasználók az ACT-kről: 

 „azért is nagy előnye van ennek, hogy éjszaka, vagy ügyeletben, tehát 

amikor egyedül csinálja az ember, akkor a vércsoportot is fel tudjuk rá 

tenni, és akkor nyoma van papíron, mert ugye orvos nincs, aki értékel” 

 „nyomtatás van róla, vissza lehet nézni, tehát, én csak jót tudok rá 

mondani” 

 „eltehető, másnap vizsgálható, lekontrollálható, maga a vizsgálati 

anyag” 

 

A vizsgálatok tekintetében megoszlik, melyik labor, melyik technika alkalmazását preferálja. Az 

ACT-kkel kapcsolatosan ilyen felhasználói vélemények érkeztek: 

 „mindenre szívesen használjuk az ACT-t” 

 „az ACT-n mi csinálunk összehasonlító vizsgálatokat, csinálunk ugye  

 csoportot is, ellenanyagszűrést is, antigén vizsgálatokat is” 

 „ellenanyagszűréshez az ACT24-et használjuk” 

 „mi is ACT24-gyel csináljuk az ellenanyagszűrést, csempén csináljuk a 

vércsoportot, és a vérválasztást Diameden” 
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 „az ACT24-en csoport, illetve ellenanyagszűrés, mikroplate-en csoport, 

és Cellbind ellenanyagszűrés” 

 „a terhes szűrést azt egyértelműen ACT-n indítjuk, a terhességben 

típusosan megjelennek [bizonyos antigének], azok nagyon szépen kijönnek 

a csöves technikával, sőt ott jön ki elsősorban” 

 

A fenti példák azt tükrözik, hogy a felhasználók maguk hozták fel a centrifugacsöves technika 

fontosságát, létjogosultságát. Bár a fentiekben csupán a pozitív véleményeket emeltem ki, nyilván 

negatív tapasztalatokról is beszámoltak a felhasználók. Azonban a hipotézis megvizsgálásához a 

döntő többségben lévő pozitív megnyilvánulásokat is elegendő volt vizsgálni (a felhasználók 

átlagosan körülbelül 71%-ának volt pozitív észrevétele, és csupán 32%-nak volt negatív). Azt 

figyeltem, hogy milyen szempontok mentén említenek pozitívumokat a felhasználók az ACT 

műszercsalád tagjaival kapcsolatban. Arra jutottam, hogy fontos orvosi szempontokat épp úgy 

felhoztak (pl. hogy bizonyos antitestek rajta jönnek ki jobban, vagy hogy univerzális technikának 

számít, mert mindenféle vizsgálatot el lehet végezni vele), mint például gazdaságiakat (pl. költség- 

és anyagtakarékosság). Mindemellett a fókuszcsoportokat áttekintve egyszer sem találkozhatunk 

olyan negatív véleménnyel, amely azt fejezné ki, hogy a centrifugacsöves technikának ma már 

nem lenne létjogosultsága a vércsoport-szerológiai eszközök piacán. 

 

 

HIPOTÉZIS V. 

 

 

 

 

 

Az empirikus kutatás harmadik fázisában egy innovatív terméket, a Leöntős ACT-t ismertettük 

meg a felhasználókkal, és azzal kapcsolatosan mértük fel az igényeket, gyűjtöttük össze az 

észrevételeket. A fókuszcsoportos vizsgálatok során bemutattuk a terméket működés közben is, így 

a résztvevők első kézből kaphattak információt a műszercsalád új tagjáról.  

A korábbi termékektől merőben eltérő berendezés az ekkor bemutatott úgynevezett walk-away 

típusú automata, ami azt jelenti, hogy a mintáknak a gépbe történő behelyezése után több emberi 

erőforrást nem igényel a vizsgálatok lebonyolítása.  

Az új eszköz a minták feldolgozását követően a termékcsalád korábbi tagjaihoz hasonlóan egy 

szedimentációs görbén mutatja meg az eredményt és fényképet is készít. Emellett még egy rövid 

videofelvételt is rögzít az ülepedés folyamatáról. Mindezek lehetőséget biztosítanak a 

Hipotézis V.: Egy teljesen automata (ún. walk-away típusú) vércsoport-szerológiai készüléket 

– a rendszer pontos működése esetén – a közvetlen (vég)felhasználók többsége pozitívan fogad 

a minimálisra szorított emberi feladatok és felelősségek miatt. 
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felhasználóknak arra, hogy több módon tudják kiértékelni az eredményeket. A korábbi 

termékekhez képest azonban a küvetták nem vehetőek ki a gépből, így a szabad szemmel történő 

kontroll nem lehetséges, a felhasználóknak a gép által szolgáltatott eredményekre kell 

hagyatkozniuk.  

 

Azzal a feltételezéssel éltem, hogy ezt az új vércsoport-szerológiai eszközt pozitívan fogadja majd a 

felhasználók többsége a minimálisra szorított emberi feladatok és felelősségek miatt. 

 

Megvizsgáltam a harmadik fázis fókuszcsoportjait az ATLAS.ti tartalomelemző módszer 

segítségével, és az átiratokban kódoltam az új gépre vonatkozó inkább pozitív és inkább negatív 

véleményeket. A kérdéseket is vizsgáltam olyan szemmel, hogy vajon nem bújtatott pozitív vagy 

negatív kritikát fogalmaznak-e meg a felhasználók, és azok is kódolásra kerültek. Emellett külön 

kóddal jelöltem a semlegesnek ítélt felhasználói kérdéseket, megjegyzéseket. Ezek láthatóak az 

alábbi képen, melyen kiemeltem egy inkább pozitív véleményt a példa kedvéért. (Az átiratban 

szerepelnek a résztvevők eredeti nevei, így azokat az anonimitás megőrzése érdekében 

kisötétítettem. A fekete téglalapok hosszából lehet arra következtetni, hogy melyik felhasználó 

szólal meg éppen a háromból, akik épp a párbeszédben vannak.) 

Az inkább negatív véleményekre példák: 

 „a leszorító fülecske ez borzalmas, ez nem jó [utalva a korábbi 

termékeknél megismert reagenstartó fülre]”
53
 

 „[arra reagálva, hogy nincs szemkontroll] ez pozitív irányba jó, de mi 

van negatív irányba? Tehát hogyha nem veszi észre a pozitív reakciót?” 

 „állítólag kimossa magát” 

 „a hiba az, hogy szemmel nem tudjuk ellenőrizni a reakciót” 

 „A görbék azok elég sok mindent nem mutatnak” 

                                                           
53 Később, mikor világossá vált a felhasználók számára, hogy a leszorító fül máshogy van megoldva az új gépnél, mint 

ahogy azt ők elsőre gondolták, már tetszett nekik az új verzió. 

83. ábra: Példa a Hipotézis V.-nek az ATLAS.ti tartalomelemző szoftverrel történő feldolgozására 
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 „most még azt nem látjuk, hogy lehetne megoldani, hogy a fals negatív 

eredményeket hogyan lehet leképezni számunkra mint konkrét eredményt, 

mert eddig szemmel tettük ezt, és a másik, hogy a hemolízist hogy lehet 

értékelni úgy, hogy az tényleg egy pozitívuma legyen, ami egyébként 

pozitívuma a csöves módszernek” 

 „[Arra a kérdésre, hogy „megbíznátok-e az eredményben”] Ha szemmel 

tudnám kontrollálni, akkor igen.” 

  „tudjuk, hogy mindent, tényleg gépesíteni kell, mindent számosítani 

kell, de hozzá vagyunk szokva, hogy rá lehet nézni szemmel, és látom az 

eredményt” 

 „hányszor van az, hogy beírja a gép, hogy egykereszt, és nincs benne, 

csak egy ilyen fibrinfelhő vagy valami, és ránézel, akkor tudod, hogy 

ezt, ezt negatívra kell validálni” 

 

Az inkább pozitív véleményekre példák: 

 „ő már dizájnos egy kicsit” 

 „mennyivel jobb, hogy ilyen kicsi” 

 „[van sejtkeverés]… ezt akartam kérdezni, de jó” 

 „Jó, ez [hogy végigcsinálja a folyamatot, és nincs vele dolga a 

felhasználónak] baromira tetszik.” 

 „ez hihetetlen, hogy oda beleméri [a reagenst a tálcáról a megfelelő 

küvettába]” 

 „[kitesszük az] ügyeleti szobába. És akkor a sürgőseket tv-nézés közben 

meg lehet csinálni… [utalva arra, hogy plusz beavatkozást nem igényel a 

gép]” 

 „Tök jó. Ez nagyon tetszik.[utalva a vákuumkorongocskákra, amelyek 

segítségével a gép egyik „állomásról” a másik „állomásra” szállítja a 

tálcákat]” 

 „AB0 meghatározásra is milyen jó lenne.” 

 „a mérete is nagyon számít, meg az egész munkavégzési stílusa” 

 „meg a videón is jobban el lehet azért már különíteni [pl. az 

agglutinátumokat]” 

 „csöndes” 

 „Nyilván amiatt is jobbak az eredmények, hogy külön van az inkub[álás]” 

 „ő mindent saját magának meg tud [oldani, nem kell hozzá külön emberi 

erőforrás]” 
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 „takarékosabb lesz: a [mosogatáshoz használt] só mindig olcsóbb, mint a 

küvetta [amiket a régi gépekben folyamatosan venni kellett, az új gépben 

azonban elmosogathatóak, így akár fél évig is használhatóak], most jelen 

pillanatban. Tehát akkor inkább sót használok.” 

 „hogyha jól lenne beállítva a videónak a színe, akkor elvileg a 

hemolízist még a színe alapján megláthatná” 

 „Spórolós a csöve [utalva, hogy kevesebb mosogatószert használ a gép]” 

 „az elmondottak alapján gyorsítja [a munkarendet]” 

 

A példák alapján az látható, hogy a kép elsőre vegyes. A pozitívumok többféle ergonómiai 

kritériumot is érintenek (például: hatékonyság: kevés humán erőforrást igényel; biztonság: az új 

kamera által készített videofelvételen jobban látszanak az agglutinátumok és a hemolízis is; 

komfort: csöndes), és elég különböző szempontokat hoztak be a felhasználók. A negatívumok 

zöme viszont egy konkrét szempont, a szemmel történő ellenőrzés (kontroll) hiányára utal, döntő 

többségben ezt nehezményezték a felhasználók, amikor negatív véleménnyel voltak az új 

eszközről.  

Ez utóbbi képet árnyalja például az alábbi párbeszédrészlet: 

„Sára: Mit gondoltok arról, hogy itt saját szemmel nem lehet megnézni a 

küvettákat? 

Asszisztens 1: Ez nem, ez nem baj. Szerintem… 

Asszisztens 2: Igen, igen. 

Asszisztens 1: … most figyelj ide, ez egy olyan dolog, hogy nem egyforma 

erősségű a szemünk sem. Tehát ezekhez annyira nem jó. Durva dolgokat, 

persze, azt látod szemmel, na de hát azért… 

Asszisztens 3: … mondjuk egy plusz-mínuszt… 

Asszisztens 1: … azt nem fogod látni. 

Asszisztens 1: Tehát az [a szemmel ellenőrzés lehetősége] nem hiányzik. 

Asszisztens 3: Most, ha tudom azt, hogy ott kell lenni benne, akkor úgyis 

[bele] látom a plusz-mínuszt. 

Asszisztens 1: Igen.” 

 

A kialakult kettős kép tisztázására ezúttal független mintás t-próbát alkalmaztam. A harmadik fázis 

fókuszcsoportos üléseinek átirataiban végeztem tartalomelemzést. Az inkább pozitív és inkább 

negatív vélemények leszámoltatásával kapott eredményeket táblázatba foglaltam össze. Ez képezte 

az SPSS program alapját. A hipotézishez tartozó táblázat és a statisztikai eredményeket bemutató 

táblák megtalálhatóak a mellékletben.  

Nullhipotézisként azt fogalmaztam meg, hogy a felhasználók azonos mértékben vélekednek 

pozitívan és negatívan az új Leöntős ACT-ről. 
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A minták normalitását Kolmogorov-Smirnov teszttel vizsgáltam.  A normalitás igazolást nyert 

(p=0,200 szignifikancia szint mellett), amint az az alábbi hisztogramokon is látszik. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Az előfeltétel próba (Levene teszt) a szóráshomogenitás tesztelésére – jelen hipotézis esetében – 

nem teljesül (p<0,05).  

A szóráshomogenitás feltételének nem teljesülését figyelembe véve (F=16,03; df=80, p<0,05 

szignifikancia szint mellett) elmondható, hogy a nullhipotézis elvethető, azaz nem egyező 

mértékben pozitívnak/negatívnak ítélik meg a felhasználók az új vércsoport-szerológiai eszközt. 

A csoportstatisztika adatokból kiderül az, hogy milyen irányban mutatnak a vélekedések: míg a 

negatív vélemények számának átlaga 4,024, addig a pozitív véleményeké 10,659. 

Ebből arra következtetésre juthatunk, hogy az összképet tekintve szignifikánsan a pozitív irányba 

billen a mérleg a felhasználók szerint a műszercsalád új tagját illetően. 

 

Igen érdekes probléma, ezért érdemes megvizsgálni közelebbről, hogy a teljesen automata (walk-

away) készülékek esetén milyen helyzet áll elő a felelősség kérdéskörében, azaz mindig formálisan 

is átveszik-e a kiértékelő döntés felelősségét? Ez annak kapcsán is előkerülhet, hogy ha a 

végfelhasználó nem felelős a készülék döntéséért, akkor vajon miért fontos számára (a fentiekben 

említett) saját kontrollt? Tisztán „lelkiismeretességről” van-e szó, vagy vannak olyan 

munkahelyek, ahol hibázás esetén még ilyen esetekben is az „ember” (a végfelhasználó, tehát 

asszisztens vagy a validáló orvos) a felelős? Kérdés tehát, hogy a (vég)felhasználóknak 

joga/lehetősége kell-e legyen, hogy felülbírálják a gép döntését, és ha igen, milyen információk 

birtokában.  

Ezzel kapcsolatban elmondható, hogy ha nem jelez hibát a walk-away  készülék, és az eredmény a 

várakozásoknak megfelelően negatív, akkor az elfogadásra kerül. Ha  korábban pozitív volt az 

eredmény, vagy a betegnek volt korábban reakciója, akkor manuálisan is ellenőrizni kell az 

eredményt. Ugyanez a helyzet, ha az eredmény eltért a várttól (pl. pozitív lesz, mikor negatívra 

számít a felhasználó). A felelősségeket tekintve, ha például szövődménye lesz a betegnek, 
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utólag  ha még megvan a vizsgálati minta, meg kell ismételni a vizsgálatokat. Ha az eltér az 

eredetitől az eredmény, akkor vissza kell nézni a hiba lehetőségeket, ezért a vezető nem felel. Ha 

személyi felelősség merül fel, például felcserélődtek a minták, és ezt bizonyítani lehet, az felel érte, 

aki elkövette. A gép felülbírálása kötelező az említett esetekben, hiszen mielőtt validálja az 

eredményt az orvos, meg kell győződni azok helyességéről. A főorvos/validáló személy felelőssége 

ezért elsősorban abban van, hogy minden problémás esetet validálás előtt tisztázni kell. 

Az éjszaka során feldolgozott minták esetén is ugyanez a helyzet: észre kell venni az eltérést. Az 

OVSZ ügyeletének gyakorlata szerint az automatán megjelenő képet kell elküldeni az ügyeletes 

számítógépére, és ő dönti el a további teendőket. De vannak olyan laboratóriumok, kórházak, ahol 

más jellegű az ügyelet. Az ő esetükben másnap reggel ismételt validálás van, és akkor következnek 

ugyanazok a lépések, amiket már a fentiekben említettem. Ha akut életveszély van, akkor a pozitív 

eredmény függvényében az ügyeletes dönt. 

Ha hibásan negatív (ún. fals negative) az eredmény, az utólag derül ki. Ilyen esetekben le kell 

folytatni a hibavizsgálatát. Személyi felelősség csak mintacsere esetén, vagy más adminisztrációs 

hiba esetén jön szóba. Pozitív vagy bizonytalan eredmény esetén tovább vizsgálat szükséges, és az 

dönti el a teendőket. Ha napokon keresztül negatív az eredmény, a felhasználóknak az is fel kell 

hogy tűnjön.  

Összefoglalóan elmondható, hogy a hibázások tekintetében az a mérvadó, hogy mi van leírva az 

adott laboratórium munkarendjében. Azt kell ugyanis betartani, és ha valaki azt mégis megszegi, 

akkor felelősségre vonható. Ha egy automata rossz eredményt ad, akkor mikor kiderül, tisztázni 

kell az okot. Azt nem várják el a felhasználóktól, hogy egy automata meghibásodását felismerjék, 

ezért ha ilyen okra vezethető vissza a hibás eredmény, akkor nem vonhatóak felelősségre. 

Azonban ha a felhasználó észlelte a hibát, de nem törekedett annak tisztázására, akkor felelősség 

terheli. 

 

A hipotézisek vizsgálata után az elkövetkezendőkben az ACT műszercsaláddal kapcsolatos 

kivitelezett és meg nem valósult termékfejlesztéseket mutatok be. 

 

AZ ACT MŰSZERCSALÁDOT ÉRINTŐ KONKRÉT TERMÉKFEJLESZTÉSEK  

Az alábbiakban először táblázatos formában mutatom be a kutatás egyes fázisai között az ACT 

műszercsalád tagjain elvégzett fejlesztéseket, majd néhány elemet külön is kiemelek. Az ACT-36 

Robot oszlopában látható, mely paramétereiben történt fejlesztés, és melyek tekintetében nem volt 

változtatás a 2008-as fókuszcsoportos ülések eredményei alapján. A Leöntős ACT oszlopában 

szintén ugyanazon szempontok mentén tekinthetőek meg a 2010-es fókuszcsoportos ülések 

elemzését követően kivitelezett változtatások, illetve nem módosított paraméterek.  
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22. táblázat: Összehasonlító táblázat az ACT termékcsalád tagjairól 
Forrás: Saját készítés  

Paraméterek 

Kutatás első fázisában (2008) vizsgált 

eszközök  

Kutatás második 

fázisában (2010) 

vizsgált eszköz 

Kutatás harmadik 

fázisában (2012) 

vizsgált eszköz 

ACT-24 ACT-24 Robot 

 

ACT-36 Robot 

 

Leöntős ACT 

Szerológiai 

teljesítmény 

Az eredeti 

leolvasási módszert 

képes kivitelezni. 

Az eredeti 

leolvasási 

módszert képes 

kivitelezni. 

Legmagasabb 

minőségű 

leolvasást képes 

kivitelezni. 

 

Az eredmények 
megegyeznek a 
Leöntős ACT 
eredményeivel.  
 
 
 
Hemolízis: 
szemmel kell 
ellenőrizni  

Legmagasabb 

minőségű 

leolvasást képes 

kivitelezni. 

 

Nincs változás a 
kiértékelési 
alapelvben, de a 
kétes eredmények 
száma 
minimalizált  
 
Hemolízis: 
automatikus 
ellenőrzés 

Konstrukció 

(általában) 

Kézi csöpögtetés. 

 

 

Gépen kívüli, 

külön inkubálás. 

 

 

A küvettákat 

egyesével kell 

kicserélni minden 

egyes teszt után. 

A reakciókat 

automatikusan 

az ACT rotor 

küvettáiba 

készíti elő. 

 

 

A küvettákat 

egyesével kell 

kicserélni 

minden egyes 

teszt után. 

 

 

Az ACT 
egységek a 
csöpögtetés és 
inkubálás ideje 
alatt is 
foglaltak.  
 
2 darab ACT 
egységre van 
szükség 

A reakciókat 

automatikusan 

az ACT rotor 

küvettáiba 

készíti elő. 

 

 

A szennyezett 

küvettákat 

tartalmazó 

rotorokat kézzel 

kell kivenni a 

tisztításhoz. 

 

 

Az ACT 
egységek a 
csöpögtetés és 
inkubálás ideje 
alatt is foglaltak.  
 
 
2 darab ACT 
egységre van 
szükség 

Külön tálca áll 

rendelkezésre a 

csöpögtetéshez és 

inkubáláshoz.  

A tálcából 

automatikusan 

tölti az inkubált 

mintákat a 

beépített 

centrifúgarotorba.  

 

A ciklusok között 

a küvettákat 

automatikusan 

tisztítja.  

 

Az ACT egységek 
folyamatosan 
mennek; ebből 
következően ezen 
modell egy ACT 
egységgel is 1,5-
szer hatékonyabb 
a (2-egységes) 
korábbiaknál.  
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Leöntő 

rendszer 

konstrukciója 

A leöntés emelő-

mechanizmussal és 

vákuumpumpákkal 

van megoldva. 

 

 

 

Szerkezetileg 
érzékeny, 
magasabb megbíz-
hatósági kockázat. 
 

A leöntés 

emelőmecha-

nizmussal és 

vákuumpum-

pákkal van 

megoldva. 

 

Szerkezetileg 
érzékeny, ma-
gasabb megbíz-
hatósági kocká-
zat. 
 

A leöntés 

emelőmecha-

nizmussal és 

vákuumpum-

pákkal van 

megoldva. 

 
Szerkezetileg ér-
zékeny, maga-
sabb megbízha-
tósági kockázat. 
 
Relatíve lassú. 
 
Egy csepp 
szennyezés sem 
megengedhető: 
alkalmas sejtmo-
sásra, de a kü-
vetták tisztítá-
sára nem igazán.  

A cetrifugális 

leöntés fejlettebb 

konstrukcióval 

valósul meg.  

 

 
 
Robosztusabb 
szerkezet. 
 
 
Gyors. 
 
 
A küvetták 
megszáríthatóak a 
centrifugális erő 
segítségével. 

Inkubálás Inkubálást nem 

tartalmaz. 

ACT egységben 

történik. 

ACT egységben 

történik. 

Külön belső 

inkubátorban. 

ACT egység 

száma 

1 darab 2 darab 

Nem kettőzhető 
meg 

2 darab 

Nem kettőzhető 
meg 

1 darab 
Megkettőzhető 

Rotorok 

száma 

1 fix darab Min. 4 

cserélhető 

Min. 4 

cserélhető 

  

1 fix darab 

Küvetták 

cserélése 

Egyesével kell 

cserélni őket, majd 

az elmosásukat 

követően újra 

használhatóak 

vagy eldobhatóak.  

Egyesével kell 

cserélni őket, 

majd az 

elmosásukat 

követően újra 

használhatóak 

vagy 

eldobhatóak.  

Több opció van: 

 - egyesével 

cserélés: 

      ◦ eldobható 

vagy 

      ◦ elmosható 

 - az egész rotor 

elmosható egy 

speciális eszköz-

ben. 

A fix küvettákat 

automatikusan 

mossa és szárítja. 

 

 

 

  

Eldobható 

küvetták 

küvetták EUR 

70/1000 teszt 

küvetták EUR 

70/1000 teszt 

küvetták EUR 

70/1000 teszt 

nem eldobható, 

hanem üveg 

küvettákat 

használ 

Sebesség 

(antiglobulin 

teszt/8 h) 

40 40 580  940 
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Walk-away 

szint 

A felhasználó nem 

tudja cserélni a 

rotorokat. A (fix 

rotorban lévő) 

küvettákat 24 

tesztenként 

cserélni kell. 

A 

felhasználónak 

24 tesztenként 

kell cserélnie a 

rotorokat.  

 

A 

felhasználónak 

36 tesztenként 

kell cserélnie a 

rotorokat. 

 
Optimális 
esetben egy pár 
rotor egyszerre 
cserélhető. Egy 
órás walk-away 
idő biztosítható 
antiglobulin 
teszt esetén. 

Nyolcszoros 

walk-away idő 

biztosítható. 

 

  

Méret (mm) 300 × 300 × 400 1,000 × 500 × 
500 

1,000 × 500 × 
500  

700 × 600 × 500 

  

Súly (kg) 15 50 50 60 

 

A kutatás első fázisának tanulságai, eredményei 

Felhasználói igényként jelentkezett az egyszerre tesztelhető mintamennyiség növelése. A 

laboratóriumoknak a megemelkedett mintaszámokból eredő igényeiket kiszolgáló műszerre volna 

szükségük – a jobb kapacitáskihasználás miatt. Ezzel egy időben viszont az egy teszt elvégzéséhez 

szükséges idő lecsökkentésére tartottak igényt. Ennek oka volt többek között az, hogy több 

laborban hektikusan érkeznek a minták, így ha sokáig lefoglal egy berendezést egy rajta végzett 

teszt, akkor az újonnan érkező mintáknak túl sokáig kell állniuk, alkalmasint feltorlódik a munka. 

A felhasználók reményüket fejezték ki arra vonatkozóan, hogy az eszköz optimalizált 

kihasználtsága esetleg még költségcsökkenéshez is vezethet. Mindezek érdekében a vállalat 

fejlesztőmérnökei elkészítették az ACT-24 Robot 36-os verzióját, azaz az ACT-36 Robotot. A 

lényegi különbség a rotorban elhelyezhető hajlított kémcsövek 36-ra növelt számában, és a 

folyadékrendszer 4-ről 6 csatornára történő változtatásában volt. A sebesség megnövelésének 

eredményeképpen a 8 óra elvégezhető (antiglobulin) tesztek száma majdnem 15-szörösére nőtt. A 

vizsgálatok gyorsabb kivitelezéséhez járult hozzá, hogy a tesztek elvégzése után az ACT-36 

Robotban már nem feltétlen szükséges egyesével cserélni a küvettákat az elmosáshoz (bár erre is 

van lehetőség), hanem a rotorral együtt egy speciális eszközben egyszerre is meg lehet tisztítani 

őket. Magukat a rotorokat pedig 24 helyett csupán 36 tesztenként kell cserélni, ami optimális 

esetben kb. egyórás walk-away időt biztosít a felhasználóknak (antiglobulin tesztek esetén), amit 

más munkafolyamatokra fordíthatnak.  

Méretét és súlyát tekintve nem lett nagyobb az ACT-36 Robot az ACT-24 Robothoz képest, ami 

fontos szempont az amúgy is sokszor helyhiánnyal küszködő laborok számára. Kifejtették azonban 

igényüket egy még kisebb gépre.  
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A gépek szerológiai teljesítményét és konstrukcióját alapvetően kevéssé sikerült felülmúlni az 

ACT-36 Robottal az ACT-24 Robothoz képest (pl. a reakciókat mindkét gép automatikusan az 

ACT rotor küvettáiba készíti elő az ACT egységek a csöpögtetés és inkubálás ideje alatt is foglaltak 

stb.), azonban kiemelendő, hogy a kamera fejlesztésével az eszköz már magasabb minőségű 

leolvasást tudott kivitelezni. Az inkubálás is ugyanúgy ACT egységekben történik mind a két 

Robot esetében, ami egyes felhasználók szerint az ülepedési görbék minőségét ronthatja. 

 

A kutatás második fázisának tanulságai, eredményei 

Az ACT-36 Robot már biztató iránya volt a fejlesztéseknek, azonban nem volt áttörő jellegű. Még 

mindig úgy vélték a felhasználók, hogy túl sok emberi kapacitást igényel, lassú. A fejlesztők ezért a 

beérkezett felhasználói ötletek nyomán újragondolták az egész koncepciót, és radikális 

változtatásokat eszközöltek a műszercsalád legújabb tagján. 

Az egyik legnagyobb eredmény az volt, hogy a Leöntős ACT-vel – számos újításnak 

(automatizálásnak) köszönhetően – sikerült az ACT-35 Robothoz képest kb. nyolcszoros walk-

away időt elérni. Ezt egyrészt úgy tudták kivitelezni a fejlesztők, hogy több részfolyamatot 

automatizáltak, másrészt tovább gyorsították a berendezést. Az utóbbihoz segítségükre volt egy 

teljesen új kamera és képkészítő rendszer, mely folyamatos képfelvételre képes. Az előbbieket 

többek között azzal sikerült elérni, hogy a gép maga csöpögtet, az inkubátor a berendezésbe épített 

(vagyis nem kell semmit sem átpakolnia a felhasználónak), és az eszköz maga tölti az inkubált 

mintákat a beépített centrifúgarotorba, valamint a ciklusok között a küvettákat automatikusan 

tisztítja (mossa és szárítja).  

Ebből viszont az következik, hogy környezetbarát megoldást nyújt, ugyanis eldobható küvetták 

helyett üvegküvettákat használ.  

Bár elmondható, hogy nincs változás a kiértékelési alapelvben, de a kétes eredmények száma 

mégis minimalizált. Ehhez köze lehet annak is például, hogy az inkubálás külön belső 

inkubátorban történik. 

A Leöntős ACT robosztusabb (súlya 50 kg helyett 60 kg), mint az ACT-36 Robot, a méretét 

sikerült azonban csökkenteni: az alapterület jóval lecsökkent és bár magasságában nőtt az új gép, a 

felhasználók számára ez nem zavaró, mert felfelé általában tudnak bőven helyet biztosítani a 

berendezéseiknek, ami miatt az eszköz könnyebben beilleszthető a laboratóriumi körülményekbe. 

 

A kutatás harmadik fázisának tanulságai, eredményei 

A harmadik fázis során kapott fókuszcsoportos eredmények a műszercsalád legújabb tagjának 

véglegesítésében kerülnek felhasználásra. Jelen disszertáció keretei addig tartanak, hogy az első 

benyomásokat elemeztem (például a harmadik és az ötödik hipotézisem keretein belül).  
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Mivel a kutatás második és harmadik fázisa között radikális innovációt hajtott végre a gyártó 

vállalat, érdemes még egy kicsit részletesebben megnézni, hogy a 2010-es (fókuszcsoportos) 

eredmények alapján fejlesztett ún. Leöntős ACT miben mutat túl a műszercsalád korábbi verzióin 

(immáron nem csupán az ACT-36 Robothoz, hanem az összes ACT-hez viszonyítva). Ismét 

táblázatosan mutatom be az eredményeket, különböző szempontok mentén (részletesebben) 

értékelve és összehasonlítva a műszercsalád legújabb tagját az azt megelőző verziókkal. Némely 

szempont átfed a korábbi táblázattal, azonban alább egyéb olyan részletesebb szempontot is 

behozok, amit az előzőekben nem (feltétlen) érintettem.  
 
23. táblázat: A termékfejlesztés során megvalósult változtatások 

Szempont 
Problémák az ACT Robottal és korábbi 

ACT-kel kapcsolatban 

A Leöntős ACT által nyújtott 

megoldások 

Küvetták Az eldobható műanyag küvetták 

folyamatos költséggel járnak és 

környezetterhelők. 

A műanyag küvettákat lecserélték 

számos alkalommal újrahasználható 

üvegküvettákra. 

A műanyag küvetták gyártásából 

fakadó falvastagság-eltérés több 

esetben kétes eredményekhez, 

ülepedési görbékhez vezetett. 

Az üvegküvetták minősége jobb, a 

falvastagságuk homogénebb, ami 

hozzájárul a pontosabb kiértékeléshez. 

 

A küvetták kézi mosogatása nagyobb 

veszélyt hordozhat magában. 

Az automata maga mossa el a 

küvettákat, és a tesztelési eredmények 

alapján a mosás megfelelő minőségű.  

Egy nap alatt 

feldolgozott 

(vér)minták 

száma  

Az előkészítő és inkubációs fázis alatt 

az ACT rotorok nem mennek, ami 

behatárolja a naponta feldolgozható 

minták számát. 

 

A nap első indítását követően 

folyamatos működésre képes az 

automata: a rotorban és inkubációs 

területen is vannak minták. 

Amennyiben folyamatosan tudják a 

vérmintákat a gépbe tenni, nonstop 

működtethető az automata. 

Reagenseket 

tartó fül 

A reagensek folyamatos kivételének, 

cserélésének köszönhetően a műanyag 

tartófülek rendszeresen eltörnek. 

Az új tartófülek rugalmassága megvéd a 

töréstől. 

Ülepedési 

görbék 

A felhasználók sok esetben nem a 

görbékre alapozzák az eredmények 

kiértékelését. Vannak felhasználók, 

akik nem szeretnék a görbék 

értelmezését megtanulni. 

Az inkubáció és a kiértékelési folyamat 

fizikailag is el lettek különítve, ami 

hozzájárult a görbék megbízható-

ságának növeléséhez és könnyebb 

alkalmazásához.  

Az inkubáció némely esetben elrontja, 

torzítja a görbéket. 

Kép/Video-

felvétel 

A képkészítési folyamat lassú.   Az újonnan beépített kamera gyorsabb 

és megbízhatóbb. A képek minősége némely esetben 

(használhatatlanul) alacsony. 

A kamera elhelyezkedése miatt a 

küvetták aljában lévő reakciók némely 

Az új kamera a küvetták aljáról is 

készít felvételt. 
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esetben nem láthatóak (mivel azt a 

területet nem látja be a képkészítő 

egység). 

 Szűrő- és 

tesztsejtek 

felrázása 

A szűrő- és tesztsejtek üvegének kézi 

felrázása időigényes, és sok kapacitást 

foglal el, azonban annak elhagyása 

kétes eredményekhez vezethet, ami 

miatt meg kell ismételni a vizsgálatot. 

A teljesen automatizált eszköz maga 

keveri fel a sejteket minden vizsgálat 

előtt. 

Kétes 

eredmények 

Egy kétes eredmény felbukkanása 

esetén az automatizált kiértékelés 

megáll, és a vizsgálat csak akkor 

folytatódik, ha a szóban forgó mintát a 

felhasználó manuálisan validálja.  

Az automatizált eszköz folyamatosan 

dolgozza fel a (vér)mintákat, és a kétes 

eredményeket eltárolja későbbi 

validálásra. Emiatt a folyamat nem áll 

meg, így az utólag validálás bármikor 

elvégezhető. 

Design Az ACT Robot felhasználói nem 

elégedettek a műszer esztétikusságával. 

A (például a gép kinyitására vonatkozó) 

felhasználói igények figyelembe 

vételével készült el az új gép designja. 

 

TOVÁBBI KIVITELEZETT ÉS MEG NEM VALÓSULT FEJLESZTÉSEK 

A fókuszcsoportos ülések alkalmával elhangzott felhasználói igények más szempontból is 

csoportosíthatóak. Ezek kerülnek bemutatásra az alábbiakban, egy-két példával illusztrálva a 

megvalósítást vagy elvetést.  

a) Azon fejlesztési igények (ötletek, kérések), amiket a felhasználók kifejeztek, és a fejlesztő 

cég megfogadta és kivitelezte „egy az egyben”: 

 Betegek listázása: a bárkód sok helyen nem volt könnyen értelmezhető: ez egy 

hosszú számsor, amiből nem derül ki a laborban, hogy ki is a beteg. Ráadásul belső 

labor számokon futnak a betegek, és a felhasználók azt szerették volna, ha azok 

jelennek meg. Ezek egymás utáni, minimum ötjegyű számok. A felhasználók 

kifejezték azon igényüket, hogy ne kelljen egymás után manuálisan beírniuk az 

összes számot, hanem a gép az első után maga generálja a sorban következőket. A 

fejlesztők ezt megoldották: egy gomb benyomásával és az egér lehúzásával annyi 

beteget visz be a gép, ameddig a felhasználó lehúzza az egeret. Ha egy szám 

kimarad, akkor egyet-egyet kézzel is be lehet írni, és onnan folytatni a lehúzást. 

 

b) Azon fejlesztési igények (ötletek, kérések), amiket a felhasználók kifejeztek, és amiket a 

fejlesztő cég megfogadott ugyan, de a felhasználóktól eltérő, saját megoldási ötlettel 

kivitelezte: kétes eredményekről készített videók 

 Reagens tartó fülek: a reagenseket, szűrősejteket szorító fülecskék a nagy 

igénybevételnek köszönhetően több esetben letörtek, és emiatt a felhasználók 

szerették volna, ha keményebb anyagból készülnek el. A gyártó cég felhasználta az 
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ötletet, azonban ügyes mérnöki húzással inkább rugalmasabbra csinálták a füleket, 

hogy így lehessen elkerülni a letörést. 

 Kétes eredményekről készített videók: a műszercsalád legújabb tagjában, a Leöntős 

ACT-ben a küvettákat nem kell cserélni, mert elmosogatja magát a gép minden 

mérés után. Ebből következik az is, hogy nem maradnak meg az eredmények 

(reakciók) a küvettákban. A kétes eredményeknél problémaként merült fel a 

felhasználók részéről, hogy a csupán néhány kép, ami készül minden egyes 

küvettáról (és így vérmintáról) az elmosás előtt, nem lenne elég a kétes 

eredmények eldöntéséhez. Ezért az ötletet sok felhasználó nem fogadta örömmel. 

Áthidaló megoldásnak azt találták ki a fejlesztők, hogy a kétes eredményekről a 

gép automatikusan készítsen egy videofelvételt, amit mentsen is el, hogy később 

bármikor vissza is lehessen nézni. (A videó azt rögzíti, ahogy a gép a küvettát 

mozgatja. A folyadék olyan mozgatása kerül így felvételre, amit amúgy is 

előidéznének a felhasználók manuálisan a küvetta mozgatásával.) A gép walk-away 

jellege veszett volna el, és jelentősen megnőtt volna a mérési idő, ha a gép mindig 

állt volna, amíg az asszisztens megnézi a kétes reakciókat, ahogy a felhasználók 

javasolták. 

 

c) Azon fejlesztési igények (ötletek, kérések), amiket a felhasználók kifejeztek, és a fejlesztő 

cég elvetette, nem kivitelezte: 

 Mikroplét hibrid verzió: a felhasználók felvetették, hogy készülhetne egy olyan 

robot, mely a centrifugacsöves és a mikoplét technikát egyesíti magában úgy, hogy 

az ACT-be bele lehessen tenni mikroplétet. Ezt a fejlesztő cég több szempontból is 

elvetette: egyrészt aránytalanul nagy munka lett volna megcsinálni, ami akár a 

költségek jelentős növekedésével is járna. Másrészt mivel az ACT Robotok (és 

Leöntős ACT) minden vizsgálat elvégzésére alkalmas, amit mikropléten csinálnak, 

így a hibrid verzió létjogosultsága erősen megkérdőjelezhető. 

 

A fentiekben ismertetett számos eredmény, példa azt támasztja alá, hogy érdemes a felhasználók 

véleményét, igényeit gondosan megtervezett és kivitelezett kutatási módszertannal összegyűjteni, 

és a termékfejlesztési folyamatba integrálni. A több fázisban lezajlott fókuszcsoportos ülések 

egyúttal abban is megerősítettek, hogy érdemes mindezt nem ad hoc jelleggel végezni, hanem 

tervezetten beépíteni a termékek fejlesztésébe. Ennek nyomán, és a kutatásnak mintegy 

összefoglalásaként, „tudományos termékeként” továbbgondoltam a korábban már bemutatott 

termékinnovációs modellt, melyet a következő alfejezetben mutatok be. 
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MODELL 

Kiinduló modellként az alábbi (már ismertetett) termékinnovációs modellt választottam. 

 

Ez a modell túlmutat a lineáris modelleken többek között azzal, hogy a gyártás-, a konstrukció- és 

marketingtervezést párhuzamosan végzendőnek mutatja be. Fontos látni, hogy a 

termékhasználatból vissza is csatol a vállalati stratégiába, vállalati célokhoz. 

 

A modellt két ponton fejlesztettem tovább: egyrészt a visszacsatolást kettébontottam: meglévő 

termékekre, illetve új termékekre vonatkozó információkra. Ezeket a termékinnovációs folyamat 

különböző részébe gondolom integrálandónak, ezért is ágaznak ketté a „piacon lévő termékekről 

begyűjtött információk”. Ezen információk feldolgozása ugyanis egy vállalat számára értékkel 

bírhat már meglévő termékeik fejlesztésében, illetve inputként szolgálhatnak új ötletek 

generálásához is.  

 

A modellben másrészt az ötletek gyűjtése és kiválasztása részt bontottam ki, és részleteztem, 

miként használhatóak fel a felhasználói, piaci visszajelzések benne. Ez látható a következő ábrán a 

kékes téglalapban.  

84. ábra: Termékinnovációs ábra 
Forrás: Roozenburg-Eekels, 1995 
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A hipotézisek vizsgálata és a konkrétan kivitelezett, illetve meg nem valósult fejlesztések, valamint a továbbgondolt termékinnovációs ábra bemutatása 

után az új(szerű) tudományos eredményeimmel, téziseimmel zárom az értekezésem. 

 

85. ábra: Továbbfejlesztett termékinnováció ábra 
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5.5 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

Amint azt az alábbi összefoglaló ábra is mutatja, a hipotéziseim vizsgálatára az empirikus kutatások 

keretein belül lebonyolított fókuszcsoportos ülések átiratait használtam. Az ATLAS.ti 6.1.1-es 

verziójának segítségével először tartalomelemzést végeztem az egyes hipotézisekben felmerült 

szempontok alapján. Ezt követően bizonyos hipotéziseket (Hip. II. és IV.) leíró statisztikákkal 

jellemeztem, illetve az átiratokból vett példákon keresztül vizsgáltam. A többi hipotézis esetén 

(Hip. I., III. és V.) pedig az IBM SPSS Statistics 23 programcsomag segítségével elemeztem az 

adatokat. 

 
86. ábra: Kutatási terv 

 

Az elkövetkezendőkben összefoglalom új tudományos eredményeimet, téziseimet. 

 

Első hipotézisem vizsgálata során kiinduláskor 43 értékelő szempontot vettem alapul, melyek 

mentén összehasonlítani kívántam, hogy az asszisztensek és orvosok vajon mennyire különböző 

igényeket támasztanak egyazon orvosi eszközzel szemben. A chi-négyzet próba lefuttatásához 

szükséges adattisztítást követően végül 30 szempont esetében vizsgáltam, hogy van-e különbség a 

csoportok között. Négy szempont kapcsán egyik csoport sem tett semmilyen észrevételt, így ezeket 

kivettem a szempontrendszerből. A fennmaradó 26 szempontnak közel a fele (12 szempont) 

esetében jelentős vagy közepesen jelentős különbség van az asszisztensek és orvosok által tett 

említések arányában, míg 13 másik szempont esetében ez a különbség csupán kicsi (elenyésző). 

Egy szempont esetén egyezést találtam a vélekedések számában. A chi-négyzet próba eredménye 

szignifikáns (p<0,05), ami globálisan igazolja az első hipotézisemet. A kapott 12-13 szempont 

azonban nem döntő többség. Így annak ellenére, hogy erősen indikatív a kapott mennyiség, a 

Hipotézis I.-et végül csak részben fogadtam el. A csupán részben elfogadhatóság mellett szól az is, 

hogy a vizsgálatok során mindössze 2 fő kategóriát tudunk elkülöníteni (asszisztensek, illetve a 

hierarchiában felettük álló, végső eredmény kimondásának felelősségét is vállalók (orvosok) 
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kategóriáját), így ennél finomabb véleménykülönbséget (pl. biológusok vs. főorvosok) nem tudunk 

kimutatni. Az alábbi tézist fogalmaztam meg a fentiekre alapozva. 

 

 

 

 

 

 

 

*A tézisek mögött zárójelben a hozzájuk tartozó legfőbb publikációk láthatóak. A publikációk az 

ábécé szerinti felsorolás alapján beazonosíthatóak „A TÉZISPONTOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SAJÁT 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK LISTÁJA” című fejezetben.  

A Tézis I.-hez kapcsolódó cikk (A) a kutatás mindhárom fázisát bemutatja, és eredményeket is 

közöl. Részleteiben kitér a fókuszcsoportok összetételére (a résztvevők tekintetében), így a 

hipotézisben szereplő csoportokra is. 

A tézis kapcsán újdonságnak számít, hogy Magyarországon ezt megelőzően még nem született 

olyan átfogó jellegű (longitudinális) kutatás, mely az egészségügyi szféra ennyi résztvevőjét 

szólította meg egyetlen konkrét termékcsalád fejlesztése kapcsán. Az igények felmérése is – az 

imént említettekből következően – meglehetősen teljes körű. 

 

Az asszisztensek, illetve a hierarchiában felettük állók közötti nézet/szempont/érdek 

különbségeknek többek között az alábbi potenciális veszélyei lehetnek: 

 a döntéshozók pénzügyileg gazdaságos (kis költség/mérés) eszközt vesznek, ami azonban 

viszonylag sok manuális munkát igényel, és ezt az asszisztensek nem fogják szeretni; 

 a döntéshozók saját akaratukat előtérbe helyezve és a helyzeti fölényüket kihasználva 

megveszik az asszisztenseknek nem tetsző eszközöket, az asszisztensek pedig sértettek 

lesznek, esetleg „elszabotálják” a használatát; 

 a helyi döntéshozók számára esetleg a torz szabályozók miatt nem szempont a pénzügyi 

gazdaságosság (kis költség/mérés); 

 stb. 

 

Második hipotézis egyrészt módszertani irányultságú volt: azt vizsgáltam, vajon alkalmas-e 

kvantitatív hipotézisvizsgálatokra a szöveg-analitikával megtámogatott fókuszcsoport elemzés. 

Ennek igazolását azon hipotézisek (első, harmadik és ötödik) igazolásától tettem függővé, amelyek 

során szöveg-analitikát alkalmaztam. Mint ahogy ezen aktuális fejezetből is kiderül, a szóban forgó 

hipotéziseket elfogadtam, ami így visszahat a jelen hipotézis elfogadására is. 

Tézis I.: Két felhasználói csoport (asszisztensek/vezető asszisztensek, valamint az analitikusok, 

beosztott orvosok/biológusok, laborvezetők, osztályvezető főorvosok) – különböző 

feladataikból adódóan – sok szempontból különböző, egymással részben ellentmondó vagy 

egymást kiegészítő, igényeket támasztanak egyazon orvosi eszközzel szemben, amely 

különbségek egyrészt jól értelmezhetők, másrészt termékfejlesztési döntések alapját 

képezhetik. (A)* 
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Jelen hipotézis keretein belül másrészt azt vizsgáltam, hogy a szöveg-analitikát bevonva milyen 

felhasználói igények detektálhatóak. Ez egy analitikusabb elmélyülést kívánt meg. Elsősorban a 

fókuszcsoportokon tapasztalt példákon keresztül vizsgáltam az explicit (kimondott) igények 

mellett az implicit szükségletek felmerülését, a szöveg-analitikát segítségül hívva. Arra jutottam, 

hogy – még ha a kutatás során nem is irányult erre konkrétan figyelem – több esetben lehetett 

implicit igényeket is detektálni, így a hipotézist elfogadtam. A felhasználók elsőre jellemzően 

terméktulajdonságokat fejeznek ki (például legyen erősebb egy reagens tartó fül), de ha kicsit 

jobban utánakérdezünk, mélyebb motivációk, értékek is előkerülhetnek. Az alábbi tézist 

fogalmaztam meg a fentiekre alapozva. 

 

 

  

 

 

 

*A Tézis II-höz kapcsolódó cikkben részletesen taglalva van az önértékelés, és említésre kerülnek 

az ahhoz jellemzően kapcsolódó felhasználói igények begyűjtésére alkalmas szokásos 

módszertanok is (pl. kérdőív).  

A tézis kapcsán újszerűség/újdonság, hogy hazai viszonylatban felhasználói igények begyűjtésére – 

különösen – az egészségügyi szférában kevéssé használt a fókuszcsoport, így a disszertáció segít a 

módszertan közelebb hozásában (láttatásában), megismertetésében. Bemutatja továbbá, hogy 

milyen finomabb felhasználói igények is feltárhatóak fókuszcsoportos vizsgálatok segítségével. 

 

Véleményem szerint (az egyszemélyes interjúk mellett) a fókuszcsoportos ülések során is lenne 

lehetőség az explicit igények mögé nézni. Még ha a fókuszcsoportok során egyszerre 8-12 

személyre is kell odafigyelnie a moderátornak, tapasztalatom szerint egy-egy rövidebb 

intermezzo/párbeszéd erejéig kaphatnak „külön” figyelmet a résztvevők, mely során mélyebb 

motivációk, értékek is előkerülhetnek. A párbeszédek ilyen szintű tudatos felépítése nem képezte 

részét kutatási szándékunknak, azonban a jövőben megfontolandó lenne ezek beépítése. 

 

Harmadik hipotézisem során longitudinális vizsgálódást végeztem arra vonatkozóan, hogy a 

felhasználóknak egy termékfejlesztési folyamatba történő bevonása, és az általuk artikulált 

észrevételek termékfejlesztésbe történő visszacsatolása hozzájárul-e egy konkrét eszközcsalád 

magasabb ergonómiai minőségéhez. Biztonsági, hatékonysági és kényelmi szempontok mentén 

vetettem össze a 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben lefolytatott fókuszcsoportos ülések alkalmával 

előkerült ergonómiai aspektusokat. Azt vizsgáltam, hogy a felhasználói véleményeknek a 

Tézis II.: Megfelelő módszertani körültekintés mellett a fókuszcsoportos ülések során nyert 

kvalitatív adatokból, a szöveg-analitika eszköztárát is bevonva, kvantitatív 

hipotézisvizsgálatokra is mód nyílik, valamint ez a megközelítés hozzájárulhat a rejtett 

felhasználói elvárások jobb azonosításához is. (C*, E, F, G, I) 
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fejlesztésbe történő visszacsatornázása csökkenő számú ergonómiai probléma felvetésével jár-e 

együtt. A 3 fázis összehasonlítására egyszempontos varianciaanalízist (One-Way ANOVA) 

alkalmaztam. Bár a 2008-2010-es évek összehasonlításakor jellemzően még nem volt szignifikáns 

az eredmény, a 2010-2012-es évek alkalmával, illetve nagyobb távlatból tekintve a fejlesztéseket (a 

2008-2012-es évek összevetésekor) már szignifikáns csökkenés volt tapasztalható. A „means plot” 

ábrák, valamint a csoportátlagok segítségével megállapítottam a csökkenő tendenciát, így a 

hipotézist elfogadtam. Az alábbi tézist fogalmaztam meg a fentiekre alapozva. 

 

 

 

 

 

*A Tézis III-hoz kapcsolódó könyvfejezetben említésre kerül a hatékony anyag- illetve 

energiafelhasználás, a veszélyes anyagok környezetileg megfelelő módon, azaz biztonságosan 

történő semlegesítése, stb. A hatékonyság, biztonság (a komfort/kényelem mellett) hívó szavai az 

ergonómiának. A többi cikkben kitérünk többek közt egy iteratív fejlesztést követő (virtuális 

térben szerveződő) projektre, mely során ergonómiai szempontokat gyűjtöttünk az immerzív 

környezet használhatóságának növelésére, és folyamatosan be is építettük azokat a projekt egyes 

fázisai között. 

 

A tézis megfogalmazása annyiban újszerű/újdonság, hogy hazai viszonylatban a termékfejlesztés 

során – különösen – az egészségügyi szférában jelenleg még kevéssé bevett a felhasználók 

folyamatos bevonása a termékfejlesztési folyamatba. A disszertáció a termékfejlesztésen belül 

külön hangsúllyal kitekint a téma ergonómiai vetületeire. 

 

A vizsgálati módszer alkalmazását más termékcsaládokra is alkalmazhatónak tartom. Ennek 

feltétele, hogy a módszert alkalmazni kívánó szervezet a termékinnovációs ábra továbbgondolása 

alapján elkészített modellt adaptálja a saját paramétereire, lehetőségeire. 

 

Negyedik hipotézisemhez kapcsolódóan azt vizsgáltam, hogy a felhasználók miként vélekednek a 

disszertáció középpontját adó vércsoport-szerológiai eszközről. Indirekt véleményeket gyűjtöttem, 

azaz külön kérdésként nem tettem fel a fókuszcsoportos ülések során, hogy a felhasználók szerint a 

centrifugacsöves technikát implementáló automata fejlesztésének van-e létjogosultsága. Leíró 

statisztikákkal (átlag, medián, középeltérés, átlagos abszolút eltérés, szórás) és az átiratokból vett 

példákkal illusztráltam, hogy a felhasználók különböző okokra visszavezethető módon továbbra is 

igényt tartanak a szóban forgó eszközökre. Pozitívan nyilatkoztak a felhasználók az ACT-kel 

Tézis III.: A felhasználók folyamatos és megfelelő módszertanon alapuló bevonása egy 

vércsoport-szerológiai eszközcsalád fejlesztési folyamatába hosszú távon a termékek magasabb 

ergonómiai (biztonsági, hatékonysági, kényelmi) minőségéhez vezet. (H*, J, K, L, M, N) 
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kapcsolatban a sebesség, anyagtakarékosság és szabad kapacitás, stb. tekintetében is. Elmondták, 

hogy sokféle vizsgálatot el lehet végezni rajta, és a vizsgálatok mérésenkénti ára is kedvező. A 

technika érzékenységét is kiemelték, és volt, aki a kapott eredmények egyértelműségével is 

elégedett volt. Mindezek alapján a hipotézist elfogadtam. Az alábbi tézist fogalmaztam meg a 

fentiekre alapozva. 

 

 

 

 

 

 

*A Tézis IV-hez kapcsolódó cikk kitér a zárt és nyílt rendszerű vércsoport-szerológiai eszközök 

közti különbségekre, sorra veszi a különböző technikákat, valamint a centrifugacsöves technikát 

implementáló gépek előnyeit és hátrányait is taglalja. 

 

A tézis kapcsán újszerűség, hogy a disszertáció up-to-date információt közöl arról, hogy az 

egészségügyben dolgozók miként vélekednek a nyílt rendszerű, centrifugacsöves technikát 

implementáló gépekről (a zárt rendszerűekkel összevetve). 

 

 

Ötödik hipotézisem során a fókuszcsoportos kutatások harmadik fázisában vizsgált új vércsoport-

szerológiai eszköz, az úgynevezett „Leöntős ACT” fogadtatását elemeztem. Az átiratok 

tartalomelemzése során elég vegyes képet kaptam arra vonatkozóan, hogy a felhasználók mennyire 

pozitívan ítélik meg a műszercsalád új tagját, a teljesen automata (ún. walk-away típusú) 

berendezést. Bár számos előnyt tudtak felsorakoztatni mellette (például az automatizálásból fakadó 

felszabaduló kapacitást), előtérbe kerültek olyan szempontok is (például a szemmel történő 

kontroll iránti igény ki nem elégülése), melyek árnyalták a képet. A statisztikát segítségül hívva, és 

független mintás t-próbát lefuttatva végül arra jutottam, hogy az inkább negatív és inkább pozitív 

válaszok szignifikánsan mégis eltérnek, és ez utóbbiak irányába mutatnak a vélekedések. A 

második hipotézis vizsgálata során előkerült a szemmel kontrollálás (hiányának) témaköre, és egy 

konkrét párbeszéd kapcsán igyekeztem is az explicite kifejezett szempont mögé nézni. Arra 

jutottam, hogy a felhasználók nem feltétlenül ahhoz ragaszkodnak, hogy mindenképpen lehessen 

szemmel ellenőrizni a vizsgált mintákat, hanem hogy olyan technikai megoldás szülessen, amely 

legalább akkora biztonsággal ad jó és könnyen kiértékelhető eredményeket, mint amilyen 

eredményekre a felhasználó a szemmel történő elemzés alapján jutna. Mindezek alapján a 

hipotézist elfogadtam. Az alábbi tézist fogalmaztam meg a fentiekre alapozva. 

 

Tézis IV.: A zárt rendszerű, egyszer használatos eszközöket felhasználó vércsoport-szerológiai 

automaták mellett – a felhasználók szerint – van létjogosultsága a nyílt rendszerű, 

centrifugacsöves technikát implementáló gépeknek is. (B*) 
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* A Tézis V-höz kapcsolódó cikk bemutatja a felhasználóknak az új termékkel (walk-away típusú 

automata) történő első találkozásukból leszűrt véleményeit, tapasztalatait. 

 

A tézishez kapcsolódó újdonság az újonnan megalkotott termékkel kapcsolatban történt (komplex) 

felmérés, így minden hozadéka is szükségképpen az. 

 

Az alábbi táblázatban összefoglalom a hipotézisek és tézisek kapcsolatát. 

 

Hipotézis Vizsgálati módszertan Eredmény  Tézis 

I. 
tartalomelemzés, chi-négyzet próba részben elfogadtam,  

kissé átírtam 

 
I. 

II. 
tartalomelemzés, példák analitikusabb 

elemzése 

elfogadtam  
II. 

III. 
tartalomelemzés, One-Way ANOVA elfogadtam,  

kis kiegészítéssel éltem 

 
III. 

IV. tartalomelemzés, leíró statisztikák, példák elfogadtam  IV. 

V. tartalomelemzés, független mintás t-próba elfogadtam  V. 

 

5.6 TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYOK, LEHETŐSÉGEK 

A kutatások további irányát egyrészt már az előző fejezetben is érintettem. Azokon kívül 

mindenképp tovább gondolható lenne például a nonverbális kommunikáció elemzése a 

fókuszcsoportos kutatás videofelvételein keresztül az eredmények árnyalása, pontosítása miatt. 

Érdekes lenne az egyes csoportok uralkodó véleményeit a kutatás egyes fázisain belül összevetni: a 

csoportszituációt, a résztvevők közötti interakciókat is lehetne vizsgálni. Ki lehetne térni például a 

befolyásoló tényezőkre. Több módon is végrehajtható lenne a befolyásoló tényezők beemelése az 

elemzésbe. Egyrészt oly módon, hogy a szituációelemzés nem különül el a tematikus elemzéstől. 

Másrészt úgy is, hogy az elemzés külön részben foglalkozik a fókuszcsoportok befolyásoló 

tényezőivel, és külön részben a csoporton elhangzottak tematikus elemzésével. (Vicsek, 2006) 

A hipotézisekhez kapcsolódóan meg lehetne vizsgálni, mikor a különböző felhasználói csoportok 

véleményét ütköztetem, vajon mennyire értettek egyet az adott csoporton belül az egyes 

résztvevők. Vajon voltak-e olyan csoportok, ahol a résztvevők meglehetősen különböző 

véleményen voltak, vagy inkább a „hangadók” által képviselt nézet felé hajlott a csoport. Ez a 

Tézis V.: Egy teljesen automata (ún. walk-away típusú) vércsoport-szerológiai készüléket – a 

rendszer pontos működése esetén – a közvetlen (vég)felhasználók többsége pozitívan fogad a 

minimálisra szorított emberi feladatok és felelősségek miatt. (D*) 
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problémakör pl. a különböző statisztikai „egyetértési mutatókkal” is vizsgálható lenne. Éppen ezért 

akár részletesebb (emberekre lebontott) elemzéseket is lehetne végezni.  

A negyedik hipotézisem vizsgálata során elsősorban az átiratokból vett példákkal támasztottam alá, 

hogy a centrifugacsöves technikának a felhasználók szerint ma is van létjogosultsága. A felmerült 

egyes aspektusok disszertációmban azonos súllyal szerepeltek. Érdekes lenne a szempontokat akár 

egy 3-5 fős szakértői csapat által súlyozni, és úgy talán már statisztikai számítások elvégzésére is 

lehetőség volna. 

Érdekes lenne más orvostechnikai eszközök termékfejlesztési folyamatát is végigkövetni, és 

megnézni, hogy az általam vizsgált műszercsaláddal kapcsolatos tapasztalatok milyen szinten 

ültethetőek át abba.  

6. BEFEJEZÉS 

A téma sokrétűsége fejezetről fejezetre bontakozódott ki. A különböző területeken való (rövid, de 

intenzív) elmélyülést segítette az alapvégzettségemhez kötődő szak, a Műszaki menedzser 

osztatlan képzés jellege. A második diplomám (Mentálhigiénés segítő szakember szak) során 

szerzett tapasztalatok, fejlesztett kompetenciák (empatikus odafigyelés, aktív hallgatás, bátorító 

jelenlét stb.) pedig hozzájárultak a disszertációm empirikus kutatását adó fókuszcsoportos 

vizsgálatokon folytatott moderátori munkámhoz, valamint konkrétan például a második hipotézis 

elemzéséhez. 

A disszertáció aktualitását az emberi életeket közvetlenül is érintő vércsoport-szerológiai 

vizsgálatokat kivitelező eszközök fontossága adja. Az emberi szervezet számára a létfontosságú vér 

pótlásához a vértranszfúzió jelenti a megoldást. A vércsoport-szerológiai vizsgálatok biztosítják, 

hogy mindenki a neki megfelelő vérkészítményt kapja. Ahhoz, hogy ezek a vérkészítmények 

rendelkezésre álljanak és a betegnek valóban megfelelőek legyenek, nagyon hosszú feldolgozási 

folyamaton kell átesniük, melynek kulcsfontosságú pontjai a vért vizsgáló emberek mellett az 

eszközök. Ezen utóbbiak fejlesztése, bárminemű javítása így fontos feladat.  

Jelen disszertáció példa a műszaki tudományok, az orvostudomány és a felhasználó-központú 

(ergonómiailag megalapozott) termékfejlesztés és társadalomtudományok közötti kapcsolatra, 

mely során együtt dolgoztak pszichológusok, mérnökök és menedzserek. A részek egységéből 

fakadó szinergia – csak úgy mint a fókuszcsoportok esetén – most is többet adott végeredményben. 

Fontos látni, hogy a felhasználó-központúságot nem lehet különálló jellemzőnek tekinteni, 

amelyet elég a fejlesztés végén – mint egy utólagos funkcióként – hozzáadni a termékhez. Egy 

termék attól lesz használható, hogy az egész termékfejlesztési folyamatot áthatja a felhasználó-

központúság, a termék életciklusának lehetőleg minél több fázisában.  
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7. ÖSSZEFOGLALÁS  

A disszertációban érintett szakirodalmakkal az volt a célom egyebek közt, hogy a gyakorlatban is 

alkalmazható szempontokat adjak orvostechnikai eszközöket gyártó és forgalmazó vállalatok 

számára. Ezek elsősorban a termékfejlesztési szakaszra koncentrálnak, de akár a termék életciklus 

egyéb fázisában is felhasználhatóak. 

A disszertációmban egy konkrét vércsoport-szerológia eszközcsalád felhasználó-központú 

termékfejlesztési folyamatát vizsgáltam. Fókuszcsoport analízis segítségével gyűjtöttem 

(többedmagammal) a felhasználói véleményeket, melyek aztán integrálásra kerültek a 

műszercsalád következő tagjának fejlesztésébe. Három fázisban (2008, 2010 és 2012) elemeztem, 

hogy milyen hatás érhető el egy olyan szisztematikus fejlesztéssel, amelybe a felhasználók is be 

vannak vonva. 

A fókuszcsoportok átiratait első körben egy tartalomelemző program (ATLAS.ti 6.1.1) segítségével 

dolgoztam fel, majd az onnan nyert adatokon egy statisztikai programmal (IBM SPSS Statistics 23) 

végeztem elemzéseket.  

A disszertáció empirikus kutatásokat ismertető részében bemutatott hipotézisek elemzése az alábbi 

tézisek vizsgálatára, alátámasztására irányulnak: 

Tézis I. Két felhasználói csoport (asszisztensek/vezető asszisztensek, valamint az analitikusok, 

beosztott orvosok/biológusok, laborvezetők, osztályvezető főorvosok) – különböző feladataikból 

adódóan – sok szempontból különböző, egymással részben ellentmondó vagy egymást kiegészítő, 

igényeket támasztanak egyazon orvosi eszközzel szemben, amely különbségek egyrészt jól 

értelmezhetők, másrészt termékfejlesztési döntések alapját képezhetik. 
 

Tézis II. Megfelelő módszertani körültekintés mellett a fókuszcsoportos ülések során nyert 

kvalitatív adatokból, a szöveg-analitika eszköztárát is bevonva, kvantitatív hipotézisvizsgálatokra 

is mód nyílik, valamint ez a megközelítés hozzájárulhat a rejtett felhasználói elvárások jobb 

azonosításához is. 
 

Tézis III. A felhasználók folyamatos és megfelelő módszertanon alapuló bevonása egy vércsoport-

szerológiai eszközcsalád fejlesztési folyamatába hosszú távon a termékek magasabb ergonómiai 

(biztonsági, hatékonysági, kényelmi) minőségéhez vezet.  
 

Tézis IV. A zárt rendszerű, egyszer használatos eszközöket felhasználó vércsoport-szerológiai 

automaták mellett – a felhasználók szerint – van létjogosultsága a nyílt rendszerű, centrifugacsöves 

technikát implementáló gépeknek is. 
 

Tézis V. Egy teljesen automata (ún. walk-away típusú) vércsoport-szerológiai készüléket – a 

rendszer pontos működése esetén – a közvetlen (vég)felhasználók többsége pozitívan fogad a 

minimálisra szorított emberi feladatok és felelősségek miatt. 
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8. SUMMARY  

By means of the literature mentioned in my thesis, my purpose (among others) was to show easy-

to-use practical aspects for the companies producing or distributing medical devices. Those mainly 

focus on the product development stage, but they can be used in other phases of the product life 

cycle. 

In my thesis a user-centered product development process of an exact blood group serological 

product line was observed. User needs were collected by means of focus group analyses. The 

elicited user requirements were then integrated in the development of the following member of 

the product line. I analyzed the effects of the user-centered systematic product development 

process in three phases: in 2008, in 2010 and in 2012. 

The transcripts of the focus groups were first analyzed by means of a content analysis program 

(ATLAS.ti 6.1.1). The data gained were then evaluated by means of a statistical analysis program 

(IBME SPSS Statistics 23).  

Concerning the hypotheses shown as a part of my empirical research, I formulated the following 

theses:  

 

Thesis I. The requirements of two groups of users (namely the group of assistants, executive 

assistants and that of the analysts, lead physicians) regarding the very same medical device differ 

from a lot of aspects (in some cases they are controversial, in other cases they complete each 

other) due to their dissimilar duties. On one hand, those differences can be well interpreted; on 

the other hand they can serve as the basis for product development decisions. 

 

Thesis II. Quantitative hypothesis analysis can be carried out by means of data gained from focus 

groups conducted properly and content analysis involved. Furthermore, that approach can 

contribute to a better detection of hidden (implicit) user needs.  

 

Thesis III. Involving the users in the product development process of a blood group serological 

product line based on a systematic and adequate methodology, leads to an increasing ergonomic 

quality of products in terms of safety, efficiency and comfort in the long run. 

 

Thesis IV. According to the users, medical devices implementing spin tube technique (which is an 

open system for reagents) are as justified as the blood group serological automatons using 

disposable tools (and applying a technique that is a closed system for reagents). 

 

Thesis V. The vast majority of the end-users find a fully automated (so-called walk-away) blood 

group serological device gratifying (in case of the proper operation of it) due to the minimization 

of the human tasks and responsibility. 
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Hipotézis I.-hez tartozó táblázatok – a tartalomelemzés eredménye a statisztikai elemzésekhez 

Az egyes betű(-szám kombináció)k jelentése: A1-adminisztráció neg., A2-adminisztráció poz., B1-automatizálás neg., B2-automatizálás poz., C1-

általános neg., C2-általános poz., D1-beavatkozás neg., D2-beavatkozás poz., E1-design neg.,  E2-design poz., F1-felhasznált mintanagyság neg., F2- 

felhasznált mintanagyság poz., G1-használat egyszerűsége neg., G2- használat egyszerűsége poz., H1-hibaarány neg., H2-hibaarány poz., I1-kiértékelés 

neg., I2- kiértékelés poz., J1-költség neg., J2-költség poz., K1-küvetták neg., K2-küvetták poz., L1-műszaki paraméter neg., L2-műszaki paraméter poz., 

M1-sebesség neg., M2-sebesség poz., N1-szabad kapacitás neg., N2-szabad kapacitás poz., O1-validáltatás neg., O2-validáltatás poz., P-párhuzamos 

technikák alkalmazása, Q-karbantartás(i szerződés), R-munkaszervezés, S1-reagens neg., S2-reagens poz., T1-tisztíthatóság neg., T2-tisztíthatóság poz., 

U-anyag eltehető másnapra (kontrollra), V-felelősségvállalás, biztonság, W-képzések géphasználathoz, X-gépek elöregedése, Y-pénzügyi konstrukciók 
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Az egyes betű(-szám kombináció)k jelentése: A1-adminisztráció neg., A2-adminisztráció poz., B1-automatizálás neg., B2-automatizálás poz., C1-

általános neg., C2-általános poz., D1-beavatkozás neg., D2-beavatkozás poz., E1-design neg.,  E2-design poz., F1-felhasznált mintanagyság neg., F2- 

felhasznált mintanagyság poz., G1-használat egyszerűsége neg., G2- használat egyszerűsége poz., H1-hibaarány neg., H2-hibaarány poz., I1-kiértékelés 

neg., I2- kiértékelés poz., J1-költség neg., J2-költség poz., K1-küvetták neg., K2-küvetták poz., L1-műszaki paraméter neg., L2-műszaki paraméter poz., 

M1-sebesség neg., M2-sebesség poz., N1-szabad kapacitás neg., N2-szabad kapacitás poz., O1-validáltatás neg., O2-validáltatás poz., P-párhuzamos 

technikák alkalmazása, Q-karbantartás(i szerződés), R-munkaszervezés, S1-reagens neg., S2-reagens poz., T1-tisztíthatóság neg., T2-tisztíthatóság poz., 

U-anyag eltehető másnapra (kontrollra), V-felelősségvállalás, biztonság, W-képzések géphasználathoz, X-gépek elöregedése, Y-pénzügyi konstrukciók 
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Az egyes betű(-szám kombináció)k jelentése: A1-adminisztráció neg., A2-adminisztráció poz., B1-automatizálás neg., B2-automatizálás poz., C1-

általános neg., C2-általános poz., D1-beavatkozás neg., D2-beavatkozás poz., E1-design neg.,  E2-design poz., F1-felhasznált mintanagyság neg., F2- 

felhasznált mintanagyság poz., G1-használat egyszerűsége neg., G2- használat egyszerűsége poz., H1-hibaarány neg., H2-hibaarány poz., I1-kiértékelés 

neg., I2- kiértékelés poz., J1-költség neg., J2-költség poz., K1-küvetták neg., K2-küvetták poz., L1-műszaki paraméter neg., L2-műszaki paraméter poz., 

M1-sebesség neg., M2-sebesség poz., N1-szabad kapacitás neg., N2-szabad kapacitás poz., O1-validáltatás neg., O2-validáltatás poz., P-párhuzamos 

technikák alkalmazása, Q-karbantartás(i szerződés), R-munkaszervezés, S1-reagens neg., S2-reagens poz., T1-tisztíthatóság neg., T2-tisztíthatóság poz., 

U-anyag eltehető másnapra (kontrollra), V-felelősségvállalás, biztonság, W-képzések géphasználathoz, X-gépek elöregedése, Y-pénzügyi konstrukciók 
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Az egyes betű(-szám kombináció)k jelentése: A1-adminisztráció neg., A2-adminisztráció poz., B1-automatizálás neg., B2-automatizálás poz., C1-

általános neg., C2-általános poz., D1-beavatkozás neg., D2-beavatkozás poz., E1-design neg.,  E2-design poz., F1-felhasznált mintanagyság neg., F2- 

felhasznált mintanagyság poz., G1-használat egyszerűsége neg., G2- használat egyszerűsége poz., H1-hibaarány neg., H2-hibaarány poz., I1-kiértékelés 

neg., I2- kiértékelés poz., J1-költség neg., J2-költség poz., K1-küvetták neg., K2-küvetták poz., L1-műszaki paraméter neg., L2-műszaki paraméter poz., 

M1-sebesség neg., M2-sebesség poz., N1-szabad kapacitás neg., N2-szabad kapacitás poz., O1-validáltatás neg., O2-validáltatás poz., P-párhuzamos 

technikák alkalmazása, Q-karbantartás(i szerződés), R-munkaszervezés, S1-reagens neg., S2-reagens poz., T1-tisztíthatóság neg., T2-tisztíthatóság poz., 

U-anyag eltehető másnapra (kontrollra), V-felelősségvállalás, biztonság, W-képzések géphasználathoz, X-gépek elöregedése, Y-pénzügyi konstrukciók 

 

 
 



 

Hipotézis I.-hez tartozó statisztikai adattáblák 
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Hipotézis III.-hoz tartozó táblázatok – a tartalomelemzés eredménye a 

statisztikai elemzésekhez 
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Hipotézis III.-hoz tartozó statisztikai adattáblák és ábrák 
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NPar Tests 
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Hipotézis V.-höz tartozó táblázatok – a tartalomelemzés eredménye a 

statisztikai elemzésekhez 
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Hipotézis V.-höz tartozó statisztikai adattáblák  
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Az ACT műszercsalád rövid történeti áttekintése 

1979: Katonai megrendelés: tömeges sérülés esetén alkalmazható vércsoport 

kompatibilitási elektronikus készülék kifejlesztése. 

 Ezzel a célkitűzéssel jó évtizeddel megelőztük a nemzetközi versenyt. 

Versenytársaink a 90-es években is csupán a hatékony vizuális kiértékelést tűzték 

ki célként. 

1980-88: Labor-Műszeripari Művek: szedimentációs elven működő prototípusok elkészítése. 

 „Többfunkciós centrifuga” – szolgálati találmány bejegyeztetése. 

1986-88: Egyéni fejlesztői tevékenység: laboratóriumi Coombs-automata kifejlesztése 

szedimentációs elven. 

1988-89: LMB-Medizintechnik (München): Együttműködés az önállósult fejlesztőkkel. 

Csődhelyzet miatt az LMB a fejlesztést abbahagyta. 

1989: A feltaláló-fejlesztők (Benkőné Korompay Éva, és dr. Szabó Zsolt) megszerzik a 

„Többfunkciós centrifuga” szabadalmainak tulajdonjogát. 

1990-91: A feltalálók a Modisoft Kft. segítségével befejezik a fejlesztést és az első rutin 

készülékeket értékesítik. 

1991. dec.: A know-how tulajdonosok (mind magánszemélyek), valamint külföldi társaságok 

(Lorne Diagnostics Ltd. U.K., Centrifuge Associates Ltd. USA) invesztorként 

megalakítják a Cytotech Műszergyártó és Fejlesztő Kft.-t. 

1992-94: Piacra jutási kísérlet Nagy-Britanniában. 

 Pozitív validálás Cambridge-ben a Regionális Vértranszfúziós Központban. 

 A helyi disztribútor (Lorne) a felmerült szerviz-nehézségek következtében 

visszalépett. 

1994: A hazai piacra koncentrálás kezdete. (Máig 72 db készülékkel kb. 54 %-os piaci 

jelenlét Magyarországon.) 

(Cytotech Kft., 2002) 
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Az ACT-24 validálásáról szóló cikk 
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Orvosi szakvélemény az ACT-24 (fél)automatáról 
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ACT-24-gyel kapcsolatos felhasználói tapasztalatok 
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A vérkészítményeket érintő szabályozások áttekintése – részletek  
 

Az Európai Parlament és Tanács 2001/83/EC és 2002/98/EC számú direktívái az emberi vérből és 

plazmából előállított labilis és stabil vérkészítmények előállítását – a helyes gyógyszergyártási 

gyakorlat előírásait alkalmazva – egységes elvek szerint szabályozzák. 

 

I. Fontosabb nemzetközi jogszabályok 1988-ig  

1. Az 1970. évi nemzetközi egyezmény a gyógyszeripari termékek előállítását érintő felügyelet 

kölcsönös elismerése tárgyában 

1970. október 9-11-én Genfben tíz ország (Ausztria, Dánia, Finnország, Izland, Lichtenstein, 

Norvégia, Portugália, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság) fogadta el a gyógyszeripari 

termékek előállítását érintő felügyelet kölcsönös elismerése tárgyában. Az Egyezmény nem 

különböztetett meg termékcsoportokat, általában „gyógyszeripari termék”-ről beszélt, Arról nincs 

szó, hogy az emberi vérből és plazmából előállított termékek közül melyeket kell „gyógyszernek”, 

„hasonló terméknek”, vagy „alapanyagnak” tekinteni. Az elkövetkező évtizedek szakmai 

jogalkotását azonban ez a jogszabály a vértermékek megítélése terén is alapvetően meghatározta. 

Az Egyezményt Magyarországon az 1976. évi 31. törvényerejű rendelettel (1) hirdették ki, 

rendelkezéseit 1976. augusztus 1. napjától kell alkalmazni. 

2. A (78)29 számú állásfoglalás az emberi eredetű anyagok eltávolítására, beadására, átültetésére 

vonatkozó nemzeti jogalkotás harmonizálásáról 

Az állásfoglalás előírásai általában „a terápiás vagy diagnosztikus célból levett vagy gyűjtött emberi 

eredetű anyagok eltávolítására, beadására, átültetésére vagy egyéb felhasználására vonatkoznak.” 

(1 § (1) bekezdés), tehát a szervekre, szövetekre és a vérre, illetve a belőle előállított termékekre 

egyaránt. Utalás sincs arra, hogy a jogalkotó bármely szempontból fontosnak tartotta volna a 

terápiás vérkészítmények kivonását ebből a szabályozásból. 

3. A véradás és transzfúzió etikai kódexe 

A véradás és a transzfúzió etikai kódexét 1980-ban fogadta el a Nemzetközi Vértranszfúziós 

Társaság (ISBT) (8). Ennek a mindössze 25 rövid cikkelyből álló, ugyanakkor igen sokat idézett 

nemzetközi alap jogszabálynak a tárgya azoknak az elveknek és szabályoknak a meghatározása, 

amelyeket a nemzeti törvénykezésnél és szabályozásnál a véradással és a transzfúzióval 

kapcsolatban be kell tartani. Az első fejezet a véradókkal, a második a vérkapókkal 

(recipiensekkel), a harmadik az ellenőrzésekkel foglalkozik. Ez utóbbi szerint • „az egészségügyi 

hatóságok kötelesek megfelelő ellenőrzést végezni annak igazolására, hogy a vértranszfúziós 

gyakorlat megfelel-e a nemzetközi elfogadott standardoknak, és hogy ezen kódexszel összhangban 

lévő irányvonalakat és szabályokat ténylegesen betartják-e,” (24. §) illetve „rendszeresen 

ellenőrizni kell az alkalmazottak felkészültségét, a berendezés és az épület megfelelő voltát, a 

módszerek és reagensek, a forrásanyag és a késztermék minőségét.” (25. §) 
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4. A Miniszterek Tanácsának (88)4 számú ajánlása az egészségügyi hatóságok felelősségéről a 

vértranszfúzió területén 

A Miniszterek Tanácsa 1988. március 7-én fogadta el ezt a fontos jogforrásnak tekintendő ajánlást 

(35), amely az egészségügyi hatóságok felelősségét határozza meg a vértranszfúzió területén. A 

bevezetőben két alapfogalom definícióját találjuk: hogyan kell értelmezni jogi szempontból a 

„vér”-t és a „transzfúzió”-t Ez a „vér” értelmezés még nem tett különbséget a vérellátó szolgálatok 

által előállított „labilis” vérkészítmények, a gyári úton készített „stabil” plazma derivátumok és a 

vér őssejtek (hemopoetikus pluripotens sejtek) között. Egységesen „vér”-ről, illetve „vértermék”-

ről van szó. A különböző termékcsoportok sajátosságainak hangsúlyozására (és ennek megfelelően 

külön szabályozására) az elkövetkező másfél évtizedben került sor. 

5. Jogszabályok a vérrel terjedő fertőző betegségek átvitelének megelőzésére 

Az Európai Tanács 1981-1989 között fontos jogszabályokat adott ki a vérrel terjedő fertőző 

betegségek transzfúzió útján történő átvitelének megelőzése érdekében. 

 

II. Közösségi jogszabályok 1988-tól 2001-ig 

1. A 89/381/EEC számú tanácsi irányelv, a törzskönyvezett gyógyászati termékek törvénnyel, 

rendelettel és adminisztratív intézkedéssel történő szabályzására vonatkozó korábbi jogszabályok 

(65/65/EEC és 75/ 319/EEC irányelvek) kiterjesztéséről az emberi vérből és plazmából származó 

gyógyászati termékekre 

Jelentőségét az adta, hogy a törzskönyvezett hagyományos gyógyszerekre vonatkozó korábbi 

közösségi jogszabályokat kiterjesztette „az emberi vérből és plazmából származó gyógyászati 

készítményekre” Már a jogszabály elején (1.§ (2) bekezdés) hangsúlyozásra került, hogy ez a 

direktíva nem vonatkozik a „labilis” vérkészítményeknek nevezett csoportra. A stabil plazma 

termékek előállításánál – más gyógyszerek gyártásához hasonlóan – viszont a jogszabály előírta, 

hogy „a gyártási és tisztítási eljárások megfelelően validáltak legyenek, tételenként állandóságot 

mutassanak. 

4. Szakmai állásfoglalások 1993-1995 között 

Az Európai Unió Tanácsa a továbbiakban 1993. június 14-én kiadta az orvosi eszközökről szóló 

93/42/ EEC direktívát (17), 

6. A Miniszterek Tanácsának (95)15 számú ajánlása a vérkomponensek előállításáról, 

felhasználásáról és minőségbiztosításáról 

A szintén 1995. október 12-én elfogadott szakmai ajánlás (39) – a jogszabályként történő kiadását 

megelőzően – irányelvként („Guide”) vált ismertté és elterjedtté. Mindenhol a vérgyűjtés és a 

vérkészítmény előállítás alapkövetelményei gyűjteményének tekintették, és tekintik ma is. 

Folyamatosan bővül, újabb fejezetekkel egészül ki. A 2003-ban megjelent 9. verzió már több mint 

250 oldalas módszertani szabálygyűjtemény. Ily módon a jogszabály részletesen és naprakészen 
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tartalmazza a hatékony és biztonságos vérgyűjtés, valamint vérkészítmény előállítás legkorszerűbb 

szempontjait. 

7. A Miniszterek Tanácsának (96)11 számú ajánlása a vérnek és a vértermékeknek különös 

tekintettel a kórházban történő követhetőségét biztosító dokumentációról és adatrögzítésről 

A jogszabály bevezetőjében utalás történik a labilis vérkészítmények előállításáról, felhasználásáról 

és minőségbiztosításáról szóló (95)15. számú ajánlásra (39), valamint a gyógyszergyártási 

követelményeket a stabil termékekre kiterjesztő 89/381/EEC direktívára (14). A részletezett 

dokumentációs és adatkezelési követelmények tehát egyaránt érvényesek valamennyi emberi 

vérből és plazmából előállított termékre. 

8. Irányelv a gyógyászati termékek helyes gyártási gyakorlatáról (GMP) 

Az 1990-es évek elején több, időközben továbbfejlesztett jogszabály foglalkozott a gyógyszerek 

előállításával, így az emberi felhasználásra szánt gyógyászati termékek helyes gyártási 

gyakorlatának alapfogalmairól és irányelveiről szóló 91/356/EEC direktíva (10), az emberi 

felhasználásra szánt gyógyászati termékek osztályozásáról szóló 92/26/EEC direktíva (15), illetve a 

feliratozásról és a csomagoláson elhelyezett tudnivalókról szóló 92/27/EEC direktíva (16). 1993-

ban adták ki az Egészségügyi Világszervezet könyvét a vértranszfúziós szolgálatok 

minőségbiztosítási programjának irányelveiről (26). 1994-ben összefoglaló monográfia jelent meg a 

transzfuziológiában a helyes gyártási és klinikai gyakorlat (GMP, GCP) helyéről, szerepéről, 

követelményeiről, módszereiről (50). 1997. februárban jelent meg a PIC (Nemzetközi Gyógyszer 

Felügyeleti Egyezmény) irányelve (27) a gyógyászati termékek előállításánál betartandó helyes 

gyártási gyakorlatról (GMP). (A jogszabály Magyarországon 2000. március 23-án került kiadásra, a 

37/2000. számú Kormányrendeletnek (6) „A gyógyszergyártás személyi és tárgyi feltételei” című 

mellékleteként.) Az 1. fejezet a minőségirányítással, ezen belül az alapelvekkel, a 

minőségbiztosítással, a helyes gyógyszergyártási gyakorlattal és a minőségellenőrzéssel foglalkozik. 

A 2. fejezet tárgya a személyzet. Az elvek és az általános szempontok meghatározása után önálló 

téma a gyártási folyamat „kulcsembereinek” szerepe, az oktatás és a személyi higiéné. A 3. fejezet a 

helyiségek és berendezések fogalmán belül az alapelveket és az általános szempontokat ismerteti. 

Ezek után részletes előírásokat tartalmaz, amelyek a gyártó, a raktár, a minőségellenőrzési, 

valamint a kapcsolódó területekre, továbbá a berendezésekre vonatkoznak. A 4. fejezet a 

dokumentációt részletezi Az 5. fejezet tárgya maga a gyártás, a 6. fejezeté a minőségellenőrzés, a 7. 

fejezeté a szerződésen alapuló gyártás és analízis, a 8. fejezeté a panaszok és a forgalomból való 

kivonás, visszahívás, végül a 9. fejezeté az önellenőrzés. Az Európai GMP irányelvek 

mellékletében 14. számot kapott (Annex 14) szakmai anyag korszerűsítése 1996. október és 1999. 

december között történt. A revízió 2000. március 31-én került elfogadásra, „A helyes gyártási 

gyakorlat Európai Irányelve 14. mellékletének revíziója” címen (49). A rendelkezés témája az 
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emberi vérből vagy emberi plazmából származó gyógyászati termékek gyártása volt, amely az 

alapelvek rögzítése és az alapfogalmak tisztázása után az alábbi fejezetekre oszlott: 

 minőségmenedzsment, 

 a helyiségek és berendezések, 

 a vér és plazma gyűjtése, 

 a követhetőség és a gyűjtés utáni intézkedések, 

 a termelés és a minőségellenőrzés, 

 a minták visszatartása, 

 alkalmatlan vérre, plazmára vagy köztitermékre vonatkozó intézkedés. 

A jogszabályt 2000. szeptember 1-jén helyezték hatályba. Az Európai Parlament és Tanács 1998. 

október 27- én fogadta el az in vitro diagnosztikus orvosi eszközökről szóló 98/79/EC direktívát 

(24), amely részletesebb ismertetése a disszertáció elméleti részében olvasható. 

11. PIC/S irányelv a helyes gyógyszergyártási gyakorlatról (GMP) vérellátó intézmények részére 

2001. május 22-én került elfogadásra és 2001. szeptember 1-jén lépett hatályba a vérellátó 

intézmények részére a helyes gyógyszergyártási gyakorlatról (GMP) szóló PIC/S irányelv (32). A 

megjelenése óta igen gyakran hivatkozott nemzetközi irányelv alapját kell, hogy képezze 

valamennyi nemzeti szintű jogszabályalkotásnak. 

 

III. Közösségi jogszabályok 2001-től napjainkig 

1. Az Európai Parlament és Tanács 2001/83/EC irányelve az emberi felhasználásra szánt 

gyógyászati termékekre vonatkozó Közösségi Kódexről 

Hatályát kiterjesztette az emberi plazmából gyári úton előállított ún. stabil vérkészítményekre, 

Tekintettel arra, hogy a maga korában igen nagy jelentőségű 89/381/EEC. számú tanácsi irányelv 

(14) valamennyi eleme beépült ebbe az új jogszabályba, az oka-fogyottá, így hatálytalanná vált. 

Időközben azonban készült, és 2003. január 27-én elfogadásra is került az Európai Parlament és 

Tanács 2002/98/EC számú direktívája (25), Ezzel zárult a kör: egységes szakmai elvek és normák 

érvényesek a vér és vérkomponensek gyűjtésére és kivizsgálására, függetlenül azok felhasználási 

céljától. Egyéb szempontból az emberi plazmából származó, gyári úton frakcionált produktumokra 

a 2001/83/EC irányelv érvényes (9), a közvetlen transzfúzióra kerülő („labilis”) vértermékek 

feldolgozására, készletezésére és forgalmazására pedig az Európai Közösség egész területén az 

alábbiakban részletesen tárgyalt 2002/98/EC direktíva (25). 

2. Az Európai Parlament és Tanács 2002/98/EC számú direktívája 

Újabb egyeztetések után 2002. február 14-én közös állásfoglalás (common position) született (13), a 

jogszabály 29. §-aként a direktíva végleges szövegébe változatlanul bekerült kilenc pontban sorolta 

fel utalásszerűen a legfontosabb szakmai alapkövetelményeket, amelyek az alábbiak: 

1. követhetőség követelménye, 
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2. a donornak adandó információk, 

3. a donortól kapott, az azonosíthatóságra, az anamnézisre vonatkozó információk és a donor 

aláírása, 

4. a vér és plazma donorok alkalmasságára és a levett vér kivizsgálására vonatkozó 

követelmények, beleértve a végleges és átmeneti alkalmatlansággal járó kritériumokat, 

5. a tárolás, szállítás és forgalmazás követelményei, 

6. a vérre és a vérkomponensekre vonatkozó minőségi és biztonsági követelmények, 

7. az autológ transzfúzióra vonatkozó követelmények, 

8. a vérellátó intézmények minőségi rendszerére vonatkozó közösségi standardok és specifikációk, 

9. a káros reakciók és események jelentésére vonatkozó közösségi előírások, valamint a jelentés 

formája. 

Az Európai Unióban újabb jogszabályok megjelenése várható. Pl. a fentiekben részletesen tárgyalt 

2002/98/EC direktíva óta, 2003. június 3-án rendeletek születtek az emberi felhasználásra szánt 

gyógyászati termékek piacfelügyeletéről (11,12), amelyeknek egyes megállapításai érvényesek a 

vértermékekre is. A részletesen tárgyalt uniós jogszabályok nagy részének a beépülése a hazai 

joganyagba mindenekelőtt annak köszönhető, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény (3), valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény 

(5) alkotói a legmesszebbmenőkig figyelembe vették a nemzetközi elvárásokat. Mindkét 

jogszabályban megtalálhatók a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvénynek (2), és a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek (4) a szolgáltatásokra és a termék előállításra 

vonatkozó elemei. Többnyire eurokonform módon szabályozza a transzfúzió és a vérellátás egyes 

részkérdéseit a fentiekben említetteken túl  

 az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 44/1999. (IX. 30.) EüM rendelet, 

 az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről 

szóló 37/2000. (III. 23.) Korm. rendelet, 

 a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 114/2000. (VI. 29.) Korm. 

rendelet, 

 az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet, 

 az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, 

 az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 6. § (1) bekezdése, 

 az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és 

elosztására 

 vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai 

követelményeiről szóló 3/2005. (III.10.) EüM rendelet, valamint 
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 az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. 

Az elemzett közösségi jogszabályi előírások hazai megvalósítását biztosító rendeletek egy része ma 

még kiadás előtt áll. Mielőbbi megalkotásuk nem nélkülözhető. A nagy múltú hazai vérellátás és 

transzfuziológia egész jövőbeni helyzetét és sorsát nagymértékben meghatározza, hogy sikerül-e a 

preparatív, diagnosztikus és klinikai transzfuziológiai munkánkban az egységes standardokat, 

irányelveket napi gyakorlattá tenni. (M. Tóth, 2005) 
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A nemzetközi és az Amerikai Egyesült Államokban adaptált szabványok 

megfeleltethetősége  
International Standards adopted in the United States may include normative references to other International Standards. 

For each International Standard that has been adopted by AAMI (and ANSI), the table below gives the corresponding 

U.S. designation and level of equivalency to the International Standard. NOTE: Documents are sorted by international 

designation. The code in the US column, “(R)20xx” indicates the year the document was officially reaffirmed by AAMI. 

E.g., ANSI/AAMI/ISO 10993-2:2006/(R)2014 indicates that 10993-2, originally approved and published in 2006, was 

reaffirmed without change in 2014  

Other normatively referenced International Standards may be under consideration for U.S. adoption by AAMI; 

therefore, this list should not be considered exhaustive.  

 

International designation  U.S. designation  Equivalency  

IEC 60601-1:2005  

IEC 60601-1:2005/A1:2012  

IEC Technical Corrigendum  

1 and 2  

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012  

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/A1:2012  

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/C1:2009/(R)2012 (amdt) 

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/A2:2010/(R)2012 

Major technical variations  

A1 identical C1 identical to 

Corrigendum 1 & 2  

A2 applies to AAMI, only 

IEC 60601-1-8:2006 and A1:2012 ANSI/AAMI/IEC 60601-1-8:2006 & A1:2012  

IEC 60601-1-11:2010  ANSI/AAMI HA60601-1-11:2011  Major technical variations  

IEC 60601-1-2:2007  ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2:2007/(R)2012  Identical  

IEC 60601-2-2:2009  ANSI/AAMI/IEC 60601-2-2:2009  Identical  

IEC 60601-2-4:2010  ANSI/AAMI/IEC 60601-2-4:2010  Identical  

IEC 60601-2-16:2012  ANSI/AAMI/IEC 60601-2-16:2012  Identical  

IEC 60601-2-19:2009  ANSI/AAMI/IEC 60601-2-19:2009  Identical  

IEC 60601-2-20:2009  ANSI/AAMI/IEC 60601-2-20:2009  Identical  

IEC 60601-2-21:2009  ANSI/AAMI/IEC 60601-2-21:2009  Identical  

IEC 60601-2-24:1998  ANSI/AAMI ID26:2004/(R)2013  Major technical variations  

IEC 60601-2-25:2011  ANSI/AAMI/IEC 60601-2-25:2011  Identical  

IEC 60601-2-27:2011  ANSI/AAMI/IEC 60601-2-27:2011  Identical  

IEC 60601-2-47:2012  ANSI/AAMI/IEC 60601-2-47:2012  Identical  

IEC 60601-2-50:2009  ANSI/AAMI/IEC 60601-2-50:2009  Identical  

IEC/TR 60878:2009  ANSI/AAMI/IEC TIR60878:2003  Identical  

IEC/TR 61289:2011  ANSI/AAMI/IEC TIR61289:2011  Identical  

IEC/TR 62296:2009  ANSI/AAMI/IEC TIR62296:2009  Identical  

IEC 62304:2006  ANSI/AAMI/IEC 62304:2006  Identical  

IEC/TR 62348:2012  ANSI/AAMI/IEC TIR62348:2012  Identical  

IEC/TR 62354:2009  ANSI/AAMI/IEC TIR62354:2009  Identical  

IEC 62366:2007  ANSI/AAMI/IEC 62366:2007/(R)2013  Identical  

IEC 80001-1:2010  ANSI/AAMI/IEC 80001-1:2010  Identical  

IEC/TR 80001-2-1:2012  ANSI/AAMI/IEC 80001-2-1:2012  Identical  

IEC/TR 80001-2-2:2012  ANSI/AAMI/IEC 80001-2-2:2012  Identical  

IEC/TR 80001-2-3:2012  ANSI/AAMI/IEC 80001-2-3:2012  Identical  

IEC/TR 80001-2-4:2012  ANSI/AAMI/IEC TIR80001-2-4:2012  Identical  

IEC/TR 80002-1:2009  ANSI/IEC/TR 80002-1:2009  Identical  

IEC 80601-2-30:2009 and 

Technical Corrigendum 1 and 

A1:2013  

ANSI/AAMI/IEC 80601-2-30:2009 and 

ANSI/AAMI/IEC 80601-2-30:2009/C1:2009 and 

A1:2013 (amdt) – consolidated text  

Identical (with inclusion)  

C1 Identical to Corrigendum 

1  

IEC 80601-2-58:2014  ANSI/AAMI/IEC 80601-2-58:2014  Identical  

ISO 5840:2005  ANSI/AAMI/ISO 5840:2005/(R)2010  Identical  

ISO 5840-3:2013  ANSI/AAMI/ISO 5840-3:2013  Identical  

ISO 5841-2:2014  ANSI/AAMI/ISO 5841-2:2014  Identical  

ISO 5841-3:2013  ANSI/AAMI/ISO 5841-3:2013  Identical  
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International designation  U.S. designation  Equivalency  

ISO 7198:1998  ANSI/AAMI/ISO 7198:1998/2001/(R)2010  Identical  

ISO 7199:2009 and Amendment 

1:2012  

ANSI/AAMI/ISO 7199:2009 and Amendment 1:2012  Identical  

ISO 8637:2010 and A1:2013  ANSI/AAMI/ISO 8637:2010 and A1:2013  Identical  

ISO 8638:2010  ANSI/AAMI/ISO 8638:2010  Identical  

ISO/TS 10974:2012  ANSI/AAMI/ISO TIR10974:2012  Identical  

ISO 10993-1:2009  ANSI/AAMI/ISO 10993-1:2009/(R)2013  Identical  

ISO 10993-2:2006  ANSI/AAMI/ISO 10993-2:2006/(R)2014  Identical  

ISO 10993-3:2014  ANSI/AAMI/ISO 10993-3:2014  Identical  

ISO 10993-4:2002 and  

Amendment 1:2006  

ANSI/AAMI/ISO 10993-4:2002/(R)2013 and Amendment 

1:2006/(R)2013  

Identical  

ISO 10993-5:2009  ANSI/AAMI/ISO 10993-5:2009/(R)2014  Identical  

ISO 10993-6:2007  ANSI/AAMI/ISO 10993-6:2007/(R)2014  Identical  

ISO 10993-7:2008  ANSI/AAMI/ISO 10993-7:2008/(R)2012  Identical  

ISO 10993-9:2009  ANSI/AAMI/ISO 10993-9:2009/(R)2014  Identical  

ISO 10993-10:2010  ANSI/AAMI/ISO 10993-10:2010/(R)2014  Identical  

ISO 10993-11:2006  ANSI/AAMI/ISO 10993-11:2006/(R)2014  Identical  

ISO 10993-12:2012  ANSI/AAMI/ISO 10993-12:2012  Identical  

ISO 10993-13:2010  ANSI/AAMI/ISO 10993-13:2010  Identical  

ISO 10993-14:2001  ANSI/AAMI/ISO 10993-14:2001/(R)2014  Identical  

ISO 10993-15:2000  ANSI/AAMI/ISO 10993-15:2000/(R)2006  Identical  

ISO 10993-16:2010  ANSI/AAMI/ISO 10993-16:2010/(R)2014  Identical  

ISO 10993-17:2002  ANSI/AAMI/ISO 10993-17:2002/(R)2012  Identical  

ISO 10993-18:2005  ANSI/AAMI BE83:2006/(R)2011  Major technical 

variations  

ISO/TS 10993-19:2006  ANSI/AAMI/ISO TIR10993-19:2006  Identical  

ISO/TS 10993-20:2006  ANSI/AAMI/ISO TIR10993-20:2006  Identical  

ISO 11135-1:2007  ANSI/AAMI/ISO 11135-1:2007  Identical  

ISO/TS 11135-2:2008  ANSI/AAMI/ISO TIR11135-2:2008  Identical  

ISO 11137-1:2006  ANSI/AAMI/ISO 11137-1:2006/(R)2010  Identical  

ISO 11137-2:2013  ANSI/AAMI/ISO 11137-2:2013  Identical  

ISO 11137-3:2006  ANSI/AAMI/ISO 11137-3:2006/(R)2010  Identical  

ISO 11138-1:2006  ANSI/AAMI/ISO 11138-1:2006/(R)2010  Identical  

ISO 11138-2:2006  ANSI/AAMI/ISO 11138-2:2006/(R)2010  Identical  

ISO 11138-3:2006  ANSI/AAMI/ISO 11138-3:2006/(R)2010  Identical  

ISO 11138-4:2006  ANSI/AAMI/ISO 11138-4:2006/(R)2010  Identical  

ISO 11138-5:2006  ANSI/AAMI/ISO 11138-5:2006/(R)2010  Identical  

ISO/TS 11139:2006  ANSI/AAMI/ISO 11139:2006  Identical  

ISO 11140-1:2014  ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014  Identical  

ISO 11140-3:2007  ANSI/AAMI/ISO 11140-3:2007/(R)2012  Identical  

ISO 11140-4:2007  ANSI/AAMI/ISO 11140-4:2007/(R)2012  Identical  

ISO 11140-5:2007  ANSI/AAMI/ISO 11140-5:2007/(R)2012  Identical  

ISO 11607-1:2006 and  

Amendment 1:2014  

ANSI/AAMI/ISO 11607-1:2006/(R)2010 and  

Amendment 1:2014  

Identical  

ISO 11607-2:2006 and  

Amendment 1:2014  

ANSI/AAMI/ISO 11607-2:2006/(R)2010 and  

Amendment 1:2014  

Identical  

ISO 11658:2012  ANSI/AAMI/ISO 11658:2012  Identical  

ISO 11663:2014  ANSI/AAMI/ISO 11633:2014  Identical  

ISO 11737-1:2006  ANSI/AAMI/ISO 11737-1:2006  Identical  

ISO 11737-2:2009  ANSI/AAMI/ISO 11737-2:2009/(R)2014  Identical  

ISO/TS 12417:2011  ANSI/AAMI/ISO TIR12417:2011  Identical  
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International designation  U.S. designation  Equivalency  

ISO/TS 13004:2013  ANSI/AAMI/ISO TIR13004:2013  Identical  

ISO 13022:2012  ANSI/AAMI/ISO 13022:2012  Identical  

ISO 13408-1:2008 & A1:2013  ANSI/AAMI/ISO 13408-1:2008/(R)2011 & A1:2013  Identical  

ISO 13408-2:2003  ANSI/AAMI/ISO 13408-2:2003/(R)2013  Identical  

ISO 13408-3:2006  ANSI/AAMI/ISO 13408-3:2006/(R)2012  Identical  

ISO 13408-4:2005  ANSI/AAMI/ISO 13408-4:2005/(R)2014  Identical  

ISO 13408-5:2006  ANSI/AAMI/ISO 13408-5:2006/(R)2012  Identical  

ISO 13408-6:2006 & A1:2013  ANSI/AAMI/ISO 13408-6:2006/(R)2013 & A1:2013  Identical  

ISO 13408-7:2012  ANSI/AAMI/ISO 13408-7:2012  Identical  

ISO 13485:2003  ANSI/AAMI/ISO 13485:2003/(R)2009  Identical  

ISO 13958:2014  ANSI/AAMI 13958:2014  Major technical variations  

ISO 13959:2014  ANSI/AAMI 13959:2014  Major technical variations  

ISO 14117:2012  ANSI/AAMI/ISO 14117:2012  identical  

ISO 14155:2011  ANSI/AAMI/ISO 14155:2011  Identical  

ISO 14160:2011  ANSI/AAMI/ISO 14160:2011  Identical  

ISO 14161:2009  ANSI/AAMI/ISO 14161:2009  Identical  

ISO 14708-1:2014  ANSI/AAMI/ ISO 14708-1:2014  Identical  

ISO 14708-3:2008  ANSI/AAMI/ISO 14708-3:2008/(R)2011  Identical  

ISO 14708-4:2008  ANSI/AAMI/ISO 14708-4:2008/(R)2011  Identical  

ISO 14708-5:2010  ANSI/AAMI /ISO 14708-5:2010  Identical  

ISO 14937:2009  ANSI/AAMI/ISO 14937:2009/(R)2013  Identical  

ISO/TR 14969:2004  ANSI/AAMI/ISO TIR14969:2004  Identical  

ISO 14971:2007  ANSI/AAMI/ISO 14971:2007/(R)2010  Identical  

ISO 15223-1:2012  ANSI/AAMI/ISO 15223-1:2012  Identical  

ISO 15223-2:2010  ANSI/AAMI/ISO 15223-2:2010  Identical  

ISO 15225:2010  ANSI/AAMI/ISO 15225:2010  Identical  

ISO/TR 15499:2012  ANSI/AAMI/ISO TIR15499:2012  Identical  

ISO 15674:2009  ANSI/AAMI/ISO 15674:2009  Identical  

ISO 15675:2009  ANSI/AAMI/ISO 15675:2009  Identical  

ISO 15882:2008  ANSI/AAMI/ISO 15882:2008/(R)2013  Identical  

ISO 15883-1:2006  ANSI/AAMI ST15883-1:2009 and A2:2012  Major technical variations  

ISO 15883-2:2006  ANSI/AAMI ST15883-2:2013  Major technical variations  

ISO 15883-3:2006  ANSI/AAMI ST15883-3:2012  Major technical variations  

ISO/TR 16142:2006  ANSI/AAMI/ISO TIR16142:2005  Identical  

ISO/TS 16775:2014  ANSI/AAMI/ISO TIR16775:2014  Identical  

ISO/TS 17137:2014  ANSI/AAMI/ISO TIR17137:2014  Identical  

ISO 17664:2004  ANSI/AAMI ST81:2004  Major technical variations  

ISO 17665-1:2006  ANSI/AAMI/ISO 17665-1:2006/(R)2013  Identical (with inclusions)  

ISO/TS 17665-2:2009  ANSI/AAMI/ISO TIR17665-2:2009  Identical  

ISO/TS 17665-3:2013  ANSI/AAMI/ISO TIR17665-3:2014  Identical  

ISO 18472:2006  ANSI/AAMI/ISO 18472:2006/(R)2010  Identical  

ISO/TS 19218-1:2011 & A1:2013  ANSI/AAMI/ISO TIR19218-1:2011 & A1:2013  Identical  

ISO/TS 19218-2:2012  ANSI/AAMI/ISO TIR19218-1:2012  Identical  

ISO 20857:2010  ANSI/AAMI/ISO 20857:2010  Identical  

ISO 22442-1:2007  ANSI/AAMI/ISO 22442-1:2007  Identical  

ISO 22442-2:2007  ANSI/AAMI/ISO 22442-2:2007  Identical  

ISO 22442-3:2007  ANSI/AAMI/ISO 22442-3:2007  Identical  

ISO/TR 22442-4:2010  ANSI/AAMI/ISO TIR22442-4:2010  Identical  
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International designation  U.S. designation  Equivalency  

ISO 23500:2014  ANSI/AAMI 23500:2014  Major technical 

variations  

ISO/TS 23810:2012  ANSI/AAMI/ISO TIR23810:2012  Identical  

ISO/TS 24971:2013  ANSI/AAMI/ISO TIR24971:2013  Identical  

ISO 25539-1:2003 and 

A1:2005  

ANSI/AAMI/ISO 25539-1:2003/(R)2009 and 

A1:2005/(R)2009  

Identical  

ISO 25539-2:2012  ANSI/AAMI/ISO 25539-2:2012  Identical  

ISO 25539-3:2011  ANSI/AAMI/ISO 25539-3:2011  Identical  

ISO 26722:2014  ANSI/AAMI 26722:2014  Major technical 

variations  

ISO 27185:2012  ANSI/AAMI/ISO 27185:2012  Identical  

ISO 27186:2010  ANSI/AAMI/ISO 27186:2010  Identical  

ISO/TR 37137:2014  ANSI/AAMI/ISO TIR37137:2014  Identical  

ISO 80369-1:2010  ANSI/AAMI/ISO 80369-1:2010  Identical  

ISO 81060-1:2007  ANSI/AAMI/ISO 81060-1:2007  Identical  

ISO 81060-2:2013  ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013  Identical  

 

 

Adatgyűjtési technikák 

 

 
87. ábra: Adatgyűjtési technikák összehasonlító táblázata 

Forrás: Rogers-Sharp-Preece (2007) 
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Termékfejlesztés kockázata – NPVR és NPV számítás 

A termékfejlesztéssel járó kockázat kiszámítására tovább kellett fejleszteni az NPV-t, mivel a 

hagyományos megtérülés-számítás nem volt alkalmas a termékfejlesztéssel járó speciális kockázati 

tényezők figyelembe vételére. Új algoritmust dolgoztak ki tehát (Davis, 2000), az úgynevezett 

kockázattal módosított nettó jelenértéket (NPVR, Net Present Value Risk-adjusted).  Ez a modell 

lehetőséget teremt arra, hogy a múltbeli tapasztalatok alapján a jövőbeli eredményességet meg 

lehessen becsülni. Az NPVR számítás során szóbeli értékelést adunk az alábbi három kategória 

mentén: piaci, technikai és felhasználói kockázat. Ezeken belül általában megkülönböztetünk 

magas, közepes és alacsony kockázatokat, melyeket egy ötfokú skálán értékelünk, ahol az 1-es 

jelenti az alacsony esélyt a sikerre, és az 5-ös a legnagyobb esélyt.54  

A piaci kockázat értékelésekor meg kell vizsgálnunk az adott értékláncot és piaci szegmens is. 

Előbbire kapcsán érdemes lehet megvizsgálni, hogy vajon az értéklánc összes eleme (pl. megfelelő 

munkaerő, gyártási kapacitás stb.), amely el tudja juttatni az új terméket a potenciális vevőkhöz, a 

vállalat rendelkezésére áll-e. Az utóbbi esetében magas pontszámot adhatunk, amennyiben a 

vállalat piacvezető, és alacsonyat, amennyiben például új piacra lép a cég. A technikai kockázat 

során az innovációt és a fejlesztésre való képességet értékeljük. Előbbire példa lehet, hogy a 

vállalat által használt technológia milyen értékben integrálódott a termékfejlesztési folyamatba 

(minél magasabb szinten, nyilván annál magasabb pontszám adható). Az utóbbi kapcsán a 

fejlesztői team tapasztalatát, teljességét, valamint a menedzsment támogató szerepét értékeljük. A 

felhasználói kockázat esetén a termék tulajdonságainak feltérképezését és a műszaki specifikációk 

érthetőségét értékeljük. Az előbbi során azt pontozzuk, milyen mértékben végez egy szervezet 

primer/szekunder kutatást a megfelelő termékek legyártásához szükséges paraméterek 

összegyűjtésére. Az utóbbi esetében alacsony pontszámmal értékeljük, ha a vállalat teljesen új 

specifikációkkal dolgozik, és magassal, ha már meglévőkkel, vagy kisrészt módosítottakkal. 

Az alábbi képlettel számítható ki a kockázattal módosított nettó jelenérték: 

 

 

ahol: 

a – piaci kockázat – értéklánc értékelése; 

b – piaci kockázat – piaci szegmens értékelése; 

c – technikai kockázat – innováció értékelése; 

d – technikai kockázat – fejlesztésre való képesség értékelése; 

e – felhasználói kockázat – a termék tulajdonságai feltérképezésének értékelése; 

f – felhasználói kockázat – specifikációk érthetőségének értékelése. 

                                                           
54 A közepes kockázatúnak ítélt kategóriára nem csupán 3 pont adható, hanem 2 vagy 4 is, attól függően, 

hogy inkább a siker vagy inkább a bukás felé „billen a mérleg”. 



 

257 
 

Ezek a tényezők tehát 1-5-ig vehetnek fel egész értéket, a korábban említett szempontok mentén. 

 

A képletben szereplő további tényezők jelentése: 

M – a piaci kockázat súlyszáma (hogyan lehet eladni a terméket) 

T – a technikai kockázat súlyszáma (technikai követelmények súlya) 

U – a felhasználói kockázat súlyszáma (milyen jellemzőket akarnak leginkább a felhasználók) 

 

Ezek értéke (melyek leolvashatóak az alábbi táblázatból) nem matematikai algoritmusok alapján 

lett kiszámítva, hanem tapasztalati úton. Több száz (orvosi, fogyasztási és ipari) termék életútját 

követték végig a meghatározásukhoz. 

 
24. táblázat: A piaci, technikai és felhasználói kockázat súlyozása a termékfejlesztési portfólió kategóriáiban 
Forrás: Davis (2002) idézi Pataki (2014)  

 Piaci kockázat 

súlyszáma 

Technikai kockázat 

súlyszáma 

Felhasználói 

kockázat súlyszáma 
Σ 

újdonsággal 

próbálkozás 0,45 0,10 0,45 1,0 

új kategória 0,40 0,20 0,40 1,0 

új platform 0,35 0,35 0,30 1,0 

származtatott 

termék 0,30 0,60 0,10 1,0 

 

Ezek a súlyszámok az egymáshoz viszonyított fontosságukat fejezik ki (tehát, hogy egyik vagy 

másik mennyire befolyásolja a termék sikerességét a többihez képest), így összesen (soronként, 

azaz a termékfejlesztési portfólió egyes elemei mentén) mindig 1-et adnak ki.  

 

A képletben szereplő NPV kiszámítása összetett feladat. Maga a módszer alkalmas arra, hogy 

segítségével meg lehessen határozni, hogy egy gazdasági szempontból megéri-e egy adott 

projektet, beruházást megvalósítani vagy sem. Ehhez figyelembe kell venni a projekt hatására 

megjelenő releváns pénzmozgásokat (azaz kiadásokat es bevételeket), a pénz időértéket, az iparági 

sajátosságokat és a piac általános gazdasági jellemzőit.  

 

A nettó jelenérték számítás legfontosabb alaptételei Brealey és Myers (2005) szerint: 

 csak a tényleges pénzáramlások számítanak; 

 a pénzáramlásokat mindig növekményi alapon kell becsülni; 

 a hozamokat mindig reálértelemben adjuk meg. 
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A nettó jelenérték számítás általános képletét N évre szokás megadni. Ebből kiderül, hogy mely 

pénzügyi paraméterek befolyásolják a pénzmozgásokat. 

 

 

 

ahol: 

N – tehát az évek száma, amire vizsgáljuk, hogy megéri-e az adott technikát/műszert használni; 

n –az adott év 0 és N között; 

Fn – az n. év pénzárama (a költségek és a bevételek összege reálértelemben); 

ralt – a tőkeköltség. 

 

A képlet paramétereinek meghatározása egyedileg kell hogy történjen az orvostechnikai eszközök 

mint befektetések vizsgálatához. Ki kell térni továbbá a tőke alternatív költségére is. Ennek 

kiszámításához (az alábbi képlet értelmében) először olyan tényezőket kell kiszámolni, mint: 

 a vércsoport-szerológia mint iparág egyedi kockázata; 

 kockázatmentes piaci kamatláb; 

 várható kockázati prémium. 

Ugyanis az NPV képletben szereplő ralt a CAPM (Capital Assets Pricing Model, tőkepiaci 

árfolyamok modellje) modell definíciója szerint: 

 

 

ahol: 

βvércsoport-szerológia – az iparág egyedi kockázata; 

rf – a kockázatmentes kamatláb; 

(E(rM)-rf) – a várható kockázati prémium. 

 

Az egyetlen hiányzó részt az NPV számításokhoz az egyes évek pénzáramai adják. Ezek 

bemutatása és a téma fentieknél bővebb kifejtése túlmutat a disszertáció keretein. Azonban 

mélyreható elemzést végzett a témában mesterszakos hallgatóm, Doskar Zsófia (2010), akinek 

diplomamunkájához témavezetésem révén járultam hozzá. Az idézett műben pontosan számításra 

kerülnek a képletekben szereplő tényezők, konkrétan a vércsoport-szerológiára és a szóban forgó 

iparágban használatos eszközökre kidolgozva. Egy olyan, bármely kórház, laboratórium számára 

használható, Excel alapú számítási eszköz kidolgozása lett a végső output, amely hozzájárulhat 

transzfúziós osztályt vagy részleget vezető orvosok jövőbeli döntéseihez az egyes technikai 

megoldások közötti választára vonatkozóan. A kidolgozásra került rendszer képes konkrét 

ajánlatok közül eldönteni – objektív szempontok szerint –, hogy melyik a megfelelőbb egy labor 
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számára. A modell rugalmas, azaz tetszőlegesen bővíthető újabb technikai megoldásokkal, 

melyekre szintén kiszámítható a nettó jelenérték, és így a rendszer megadja, melyik vércsoport-

szerológiai eszközbe érdemes befektetni (vagy érdemes-e egy eszközt egy másikra lecserélni) adott 

vizsgálatszám, munkaerő kapacitás és informatikai háttér mellett. Ebből az következik, hogy maga 

a modell földrajzi hely független, tehát Magyarországon (lévén a magyar piaci sajátosságokat veszi 

számításba) bárhol alkalmazható. Több szűkítést is tartalmaz a modell, azonban közelítő 

számításnak kiválóan számba vehető. A számítások (például éves pénzáramlások, felhasznált 

reagensek, használt berendezései bekerülési és fenntartási árai stb.) kivitelezéséhez szükséges volt 

interjúkat elkészíteni a kórházak kompetens személyeivel, melyek nagy részét (4-ből 3 interjút) én 

vettem fel. Ezen interjúkról az empirikus kutatások bemutatásánál van szó.  
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Versenyképesség 

A XX. század utolsó évtizedeiben nagy népszerűségre tett szert a versenyképesség fogalma, mely 

kezdetekben vállalatgazdasági kategória volt, ahogy az Porter (1980) nevezetes könyvében is 

említésre került, később azonban a nemzetgazdaságok versenyképessége is előtérbe került és 

elemzések tárgyává vált.  

A versenyképességet többféleképpen lehet megközelíteni. Az Egyesült Államok versenyképességi 

felfogásához leginkább közelálló megközelítés szerint például a nemzetgazdasági versenyképesség 

alapja a vállalati versenyképesség, így a gazdaságpolitikának ezt ösztönöznie kell. 

A 2000-ben elfogadott „Lisszaboni stratégia” értelmében az Európai Tanács elfogadta, hogy „az EU 

váljon a világ legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő, tudás alapú gazdaságává, 

biztosítva a fenntartható fejlődést, ezáltal biztosítson mind több munkahelyet és teremtsen 

környezetet a társadalmi kohézióra”. (Vasné, 2005) 

A 2003-ban alapult Versenyképességi Tanács (Competitiveness Council) felfogása szerint a 

versenyképesség jelentős termelékenység-növekedésből és magas foglalkoztatottságból származik. 

Meg kell említenünk, hogy a vállalati versenyképességbe bekerült a társadalmi felelősség és a piaci 

igények mind magasabb és a versenytársakénál hatékonyabb kielégítése a környezeti hatások, 

változások menedzselése által. 

A World Economic Forum (WEF) éves versenyképességi évkönyve 3 szakaszra osztja az országokat 

a fejlődési szintjük tekintetében (az egy főre jutó GDP alapján), melyek a következő táblázatban 

láthatóak. 

 
25. táblázat: A WEF versenyképesség szerinti felosztása a jövedelem küszöbértékei alapján 
Forrás: World Economic Forum (2008) 

Fejlődési szakasz Egy főre jutó GDP 

(USD/fő) 

Hangsúlyos pillérek 

1. Tényező alapú <2000 alapkövetelmények 

Átmenet az 1. és 2. között 2000-3000  

2. Hatékonyság alapú 3000-9000 hatékonyság fokozó és a vállalati működés és 

stratégia kifinomultságát mutató tényezők 

Átmenet az 2. és 3. között 9000-17.000  

3. Innováció alapú >17.000 a vállalati működés és stratégia 

kifinomultságát mutató tényezők 

A vizsgált tényezőknek 12 pillére van (3 csoportba rendezve), amelyek különböző súllyal 

szerepelnek az egyes fejlődési szakaszokban. Az első csoport, az alapkövetelmények (ide tartozik: 

intézmények, infrastruktúra, makrogazdasági stabilitás, egészségügy és alapfokú oktatás) 

elsősorban a tényezővezérelt szakaszra jellemzőek. Kevesebb azonban a súlyuk a 2. (hatékonyság 

alapú) szakaszban. Ez utóbbiban ugyanis a második csoport, a hatékonyságot fokozó tényezők (ide 
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tartozik: felsőfokú képzés, árupiaci hatékonyság, munkaerő piaci hatékonyság, pénzügyi piacok 

fejlettsége, technológiai színvonal, piacméret) és a harmadik csoport, a vállalati működés és 

stratégia kifinomultságát mutató tényezők (ide tartozik: üzleti környezet, innováció) pillérei esnek 

ugyanakkora súllyal latba. A harmadik (innováció alapú) szakaszra már döntő szerepe a harmadik 

csoportnak van. Látható tehát az innováció és versenyképesség szoros kapcsolata, melyre a 

későbbiekben még kitérek. 

Magyarország a szóban forgó felmérésben a 60. helyen végzett (144 nemzet közül), 3 helyet javítva 

az előző (2013-2014-es) adatközlési időszakhoz képest. A regionális rangsort tekintve a WEF 

hazánkat a feltörekvő és fejlődő európai országok közé sorolja, és az alábbi rangsorba helyezi el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az üzleti szférában a mindennapi munka szerves részét képezi a versenyképesség megteremtése, 

annak megtartásába fektetett energia, és a növelése érdekében tett vállalati lépések. A 

versenyképességet azonban nem csupán vállalati szinten említhetjük. 

Megkülönböztetjük a termékek, vállalatok, vállalatcsoportok, régiók, ágazatok, nemzetgazdaságok 

és más integrációs szintek szerinti versenyképességet. 

A versenyképesség egy dinamikus fogalom, mely magában foglalja a versenyben való helytállás 

képességét, a potenciát (potenciális energiát). Szorosan kapcsolódik hozzá az integrációkészség 

fogalma, mely alatt egy vállalatnak, gazdaságnak és szereplőinek azon képességét értjük, miszerint 

felismerik a változás szükségességét, irányát, készek és képesek cselekedni, mert kellően 

motiváltak és felkészültek a változtatásokra, azokat kívánatosnak, magukra nézve hosszú távon 

előnyösnek és/vagy szükségesnek tartják. 

88. ábra: Magyarország helyzete a WEF felmérése alapján a többi feltörekvő, fejlődő ország között 
Forrás: World Economic Forum (2008) 
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A vállalati versenyképesség definíciója Chikán és Czakó (2009) megfogalmazásában: „… a 

vállalatok versenyképessége abban áll, hogy a társadalmi normák betartásával úgy kínáljanak 

termékeket a fogyasztóknak, hogy azok hajlandóak legyenek ezekért a versenytársakénál nagyobb 

jövedelmezőséget biztosító árat kifizetni. Ennek feltétele, hogy a vállalatok oly módon legyenek 

képesek alkalmazkodni a külső és belső változásokhoz, hogy a piaci versenykritériumokat a 

versenytársakénál kedvezőbben tudják teljesíteni.” 

A nemzetgazdasági versenyképesség egyik fő kritériuma, hogy a gazdálkodás különböző szintjeit 

összehangolva, az azonos irányba való működést kihasználva érvényesülni tudjanak a pozitív 

szinergiahatások. Ehhez azonban szükséges az egyes vállalatokon belül is elérni a 

versenyképességet. 

Vállalati szintű versenyképesség-jellemzők a következők: termékportfólió, márkaérték, vevőérték, 

kapcsolatitőke-érték, beruházási tevékenység, innovációs tevékenység, humán erőforrás, 

finanszírozási lehetőségek, IT és hálózatokhoz való kapcsolódás színvonala, minőségbiztosítás 

helyzete és eszközök korszerűsége. 

A későbbiekben még tárgyalásra kerülő minőségi díjak többel közelebbi kapcsolatban állnak a 

következő versenyképességi tényezők közül: 

 innováció, 

 vállalati kapcsolatok, 

 vállalati kommunikáció (hatékony és célorientált vállalati belső kommunikáció), 

 vevőkör vagyonként való kezelése, 

 tudás (mint versenytényező). 

A versenyképesség tehát – nem lehet elégszer hangsúlyozni – magában foglalja a változások 

kezdeményezését, a változó körülményekhez történő folytonos és sikeres alkalmazkodást. 

Ekképpen a versenyképesség kritériumai is folyamatosan változnak.  

A gazdaság különböző szintjeinek versenyképessége szorosan összefügg egymással. A gazdasági 

szereplők teljesítménye nagymértékben függ a velük kapcsolatban álló piaci szereplők 

teljesítményétől. 

Ahhoz, hogy a nemzetgazdaság szintjén beszélhessünk a versenyképességről, az egyes régiókon 

belül a különféle ágazatokban, és tovább menve az egyes vállalatokon belül és azok termékeire is 

vonatkoztatva kell, hogy megvalósuljon a versenyképesség.  

Mindezekből egyértelműen következik, hogy a legalsó szinten, a termékek és azok előállítói, a 

vállalatok szintjén kell elkezdeni a versenyképesség kritériumainak való megfelelést, hogy aztán 

vállalati csoportok, régiók stb. versenyképességéről beszélhessünk.  
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http://www.magnatar.nl/Magnatar/Brain_food/Artikelen%20/2011/8/18_Marketing_Metaphoria_-_Zaltman_files/howcustomersthink.pdf
http://www.magnatar.nl/Magnatar/Brain_food/Artikelen%20/2011/8/18_Marketing_Metaphoria_-_Zaltman_files/howcustomersthink.pdf
http://www.aboutthemcat.org/biology/genetics.php
http://apolastudomany.hupont.hu/13/vercsoport-meghatarozas
http://www.bellresearch.hu/content.php?param=60
http://www.bkk.hu/
http://www.cytotech.hu/loader.php?csop=termekek&site=termekek
http://www.hfes.org/web/hfesmeetings/hcspresentations/israelskistandardsppt.pdf
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=63179
https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html
http://www.minosegportal.hu/
http://www.ovsz.hu/ver/szurovizsgalatok
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Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület honlapja 

http://www.kivalosag.hu/node/468  

http://www.kivalosag.hu/deming-dijtol-kivalosag-dijig-%E2%80%93-minosegfejlesztes-elismerese  

Letöltés dátuma: 2015. január 11. 

 

TEÁOR számok honlapja 

http://www.teaorszamok.hu/2651/megjegyez/ 

http://www.teaorszamok.hu/3250/megjegyez/  

Letöltés dátuma: 2015. jan. 7. 

 

Világgazdaság honlapja 

http://www.vg.hu/vallalatok/ipar/a-legkockazatosabb-iparagak-lista-325654 

Letöltés dátuma: 2015. március 12. 

 

World Economic Forum honlapja 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/report-highlights/  

Letöltés dátuma: 2015. április 25.  

 

Szabványok, jogszabályok 

Az Európai Közösségek Tanácsának 93/42/EGK irányelve: az orvostechnikai eszközökről. Elérhető:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0042&qid=142963668855 

1&from=HU (Letöltés dátuma: 2014. szeptember 17.) 

 

Az Európai Közösségek Tanácsának 2002/364/EK irányelve: az orvostechnikai eszközökről. 

Elérhető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0042&qid=142 

9636688551&from=HU (Letöltés dátuma: 2014. szeptember 17.) 

 

Az Európai Közösségek Tanácsának 2009/108/EK irányelve: az orvostechnikai eszközökről. 

Elérhető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0042&qid=142 

9636688551&from=HU (Letöltés dátuma: 2014. szeptember 17.) 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 98/79/EK irányelve: az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 

eszközökről. Elérhető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L 

0079&qid=1429639187929&from=HU (Letöltés dátuma: 2014. szeptember 17.) 

 

Európai Bizottság 2013/473/EU ajánlása: a bejelentett szervezetek által az orvostechnikai eszközök 

terén végzett ellenőrzésekről és értékelésekről. Elérhető: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0473&from=EN (Letöltés dátuma: 2014. szeptember 

17.) 

 

Európa Tanács 85/374/EGK irányelve: A hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami 

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről. Elérhető: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1985L0374:19990604:HU:PDF (Letöltés 

dátuma: 2014. szeptember 17.)  
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IEC 62366:2007 – International Electrotechnical Commission (2007): Gyógyászati készülékek. 

Gyógyászati készülékek műszaki felhasználhatósága (Standard No. IEC 62366:2007). Genova, 

Svájc. 

 

ISO / IEC – International Organization for Standardization / International Electrotechnical 

Commission (1991): Szoftvertervezés – Termékminőség (Standard No.  ISO/IEC 9126:1991). 
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