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2. Bevezetés 

 

Szakdolgozatom célja, hogy az elméleti alapok segítségével átfogó képet nyújtsak az 

olvasónak egy magánegészségügyi szervezet felépítéséről és működéséről. Bázis 

szervezetként a miskolci székhelyű Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpontot 

választottam. 

Hiptézisem: "A szervezeti struktúra segíti egy magán egészségügyi intézmény 

eredményes működését" 

Dolgozatom első részében szakirodalom feldolgozásával egy elméleti összefoglalót írok le. 

Ez tartalmazza a vezetés és szervezés alapjait, a különböző szervezeti struktúra típusok 

jellemzését a lineáris szervezetektől egészen a mátrixszervezetekig. Ezt követően 

bemutatom, hogyan zajlik le a stratégiaalkotás folyamata és milyen fajtái vannak. Utána a 

tervezés lépéseit és különböző változatait ismertetem, majd röviden szót ejtek a 

szolgáltatásmenedzsmentről. Az elméleti rész végén bemutatom azokat az elemzési 

módszereket, amelyek alapján vizsgálni fogom a választott bázis szervezetet. Először a 

SWOT-ot, majd a PEST-et és a továbbfejlesztett verzióit, végül pedig a Balanced 

Scorecardot. 

Szakdolgozatom második részében arra a feltevésre keresem a választ, hogy egy 

magánegészségügyi szervezet struktúrája hozzájárul-e a vállalat eredményes működéshez. 

Ismertetem a választott szervezet történetét és működését. A részletes szinopszis érdekében 

interjút készítettem az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpont tulajdonosával és 

egyben ügyvezetőjével, Mohácsi Gábor úrral. Beszélgetésünk eredményét a különböző 

alfejezetekben részletezem. Többek között kitértünk arra, hogyan is jött az ötlet egy ilyen 

jellegű vállalkozás elindításához, milyen úton jutott el a szervezet a ma ismert állapotához, 

hogyan néz ki az intézmény felépítése, mit tart az Erzsébet Fürdő erősségének, és mi az, 

amiben még fejlődni szeretne. Az interjú eredményének leírásában segítségemre voltak az 

elméleti fejezetben ismertetett elemzési módszerek. 

Dolgozatom harmadik, egyben utolsó részében egy rövid összefoglalást olvashatnak, 

amelyben összegzem az előző fejezetek következtetését és ismertetem az általam tapasztalt 

információkat. A szakdolgozat legvégén egy angol nyelvű összefoglalót találhatnak. 
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3. Elméleti áttekintés 

3.1. Elméleti alapok 

Az elméleti áttekintés elején néhány alapfogalmat és elméletet fogok ismertetni. Az első 

ilyen a vezetés: a vezetés nem más, mint egy adott dolog eredményes megvalósítása több 

ember által, valamint velük együtt. Több funkció csatolható a vezetéshez: ilyen a 

stratégiaalkotás, a célkitűzés, a munkatársak vezetése, a szervezés és az események 

kontrollálása (Dobák, Antal, 2010).  

A második ilyen fogalom a szervezés: ez a szervezet tárgyi és személyi erőforrásainak 

megfelelő felhasználása az előre meghatározott célok elérése érdekében. Ide tartozik a 

szervezeti struktúra megtervezése és változtatása, a folyamatok megszervezése, valamint a 

munkavégzés rendjének megteremtése, illetve a munkakörök kialakítása (Dobák, Antal, 

2010). 

A harmadik fogalom pedig a szervezet: a modern szervezetek olyan rendszerek, amelyek 

emberekből és tárgyakból állnak, valamilyen hosszú távú cél eléréséért dolgoznak, formális 

struktúrával és szabályrendszerrel rendelkeznek (Dobák, Antal, 2010). 

A szervezetek hatékonysága nagyrészt azon múlik, hogy milyen vezetési elemeket és 

módszereket alkalmaznak, hogyan viszonyulnak egymáshoz a működési folyamatok, milyen 

a struktúrájuk és a szervezeti kultúrájuk. Komoly befolyásoló tényezőnek számítanak a 

környezeti hatások és a vállalati adottságok. Tehát a szervezet átalakításakor nem 

tekinthetünk el a konkrét környezeti befolyásoló tényezőktől. Lehet, hogy egy vállalat az 

adott feltételrendszerben kiválóan működik, de más környezetben már alkalmatlan lesz a 

megszokott szervezési struktúrája (Dobák, Antal, 2010).  A szervezetek teljesítményével 

kapcsolatban különbséget tudunk tenni eredményesség és hatékonyság között. Az 

eredményesség azt jelenti, hogy a célok megfelelnek-e a külső környezeti elvárásoknak, míg 

a hatékonyság pedig azt, hogy a szervezet képes-e elérni az előre meghatározott céljait, 

valamint gazdaságosan tudja-e felhasználni az anyagi és humán erőforrásait. A hatékonyság 

nem más, mint az outputok inputokhoz viszonyított aránya, azaz az input egységére jutó 

output mennyisége (Dobák, Antal, 2010). 
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3.2. Szervezeti formák 

3.2.1. Lineáris szervezet 

A lineáris szervezet egy könnyen áttekinthető szervezeti forma. Egyvonalas jellegéből 

fakadóan könnyen átláthatóak az alá-fölérendeltségi viszonyok (www.centroszet.hu). 

Általában klasszikus kisvállalkozásokra jellemző ez a szervezeti felépítés. A vezetők 

számára rugalmasságot és nagy mozgásteret biztosít a fejlesztésekhez. A hatalom és a 

döntéshozás a vállalat irányítójának a kezében összpontosul. A legtöbb esetben ezzel egy 

ember rendelkezik a szervezetnél, ő dönt a cégstratégiáról és ezt csak elenyésző esetben 

osztja meg másokkal (Dobák, Antal, 2010).  Ennél a típusnál általában nincsenek jól 

megkülönböztethető munkakörök, hanem a körülményekhez alkalmazkodva mindig 

változnak a munkavállalók feladatai (Dobák, Antal, 2010).  A lineáris szervezetek 

tejhatalmú vezetője látja el a koordinációs feladatokat is. Ő adja ki az utasításokat, figyel a 

végrehajtásukra és egyúttal az ellenőrzést is ellátja. Nem alkalmaznak technokratikus 

koordinációs eszközöket. Egy pár főből álló vállalkozásnak nincsen szüksége arra, hogy 

írásbeli utasításokat és eljárási rendeket adjanak ki a szervezeten belül. Nem használnak 

strukturális koordinációs eszközöket sem. Amennyiben szükség van rá, akkor 

munkaértekezleteket tartanak, hogy az aktuális problémákra minél gyorsabb megoldást 

találjanak (Dobák, Antal, 2010).  Ez a szervezeti forma lapos és széles struktúrával 

rendelkezik, általában kettő vagy három szintes hierarchiával. Legtöbb esetben kis és családi 

vállalkozások alkalmazzák ezt a fajta felépítést, mivel a mindennapi működésükhöz egy 

centralizált döntéshozói rendszerre van szükségük (Dobák, Antal, 2010). 

Lineáris szervezet előnyei (Dobák, Antal, 2010): 

• Rugalmas alkalmazkodás kisebb környezeti változásokra. 

• Felesleges tevékenységek könnyen szelektálhatóak, valamint az esetleges új 

tevékenységek egyszerűen beilleszthetőek. 

• Nincsenek fix munkakörök, így a munkavállalók könnyen tudnak alkalmazkodni az 

új feladatokhoz. 

• A szervezet hierarchiája, döntési útja és működési logikája könnyen áttekinthető. 

• Az egyszemélyes döntéshozatal gyors, a döntésekhez szükséges információk 

könnyen beszerezhetőek. 

• A vezető képes tapasztalatai alapján megítélni a munkatársai teljesítményét. 
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Lineáris szervezet hátrányai (Dobák, Antal, 2010): 

• Az ember információfeldolgozó képessége véges, így hosszútávon nem elvárható 

egyetlen személytől, hogy folyamatosan ő hozza a döntéseket, főleg akkor, ha a 

szervezet mérete egyre növekszik. 

• A vállalat tejhatalmú vezetőjét nem lehet, vagy nehéz helyettesíteni, így az esetleges 

távollétek megnehezítik a szervezet működését. 

• A centralizált vezetés motiválatlanná teszi a cég munkavállalóit. 

• A feladatok minőségi változása esetén a lineáris szervezet nehezen bővíthető. 

• A vállalaton belüli kizárólagos szóbeli kommunikáció megnehezíti az 

információáramlást. 

• A szervezet döntéseiből hiányzik a sokszínűség.   

 

 

1. ábra: Lineáris szervezet konfigurációja 

Forrás: https://regi.tankonyvtar.hu 

 

 

 

 

 

 

https://regi.tankonyvtar.hu/
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3.2.2. Funkcionális szervezet 

Ezt a szervezeti formát tekinthetjük az egyik legrégebbi strukturális megoldásnak. Itt már 

megjelennek a specializáció, a formalizáltság és a szabályozottság elemei (Dobák, Antal, 

2010).  Kialakulása egészen az iparosodásig és a tömegtermelésig nyúlik vissza, azaz 

amikorra a specializáció igénye felmerült a vállalatoknál (Dobák, Antal, 2010). A 

funkcionális szervezet tekinthető a lineáris szervezet továbbfejlesztésének. A vezető 

feladatkiadási joggal rendelkezik, megbízza a szakmai vezetőket az egyes területek 

ellátásával, így azok elvégzése szakemberek kezébe kerül. Ebből következik, hogy egy 

beosztottnak több felettese is lesz (www.regi.tankonyvtar.hu). Ebben a típusú szervezetben 

funkcionális alapon jönnek létre alrendszerek, amelyek a következők lehetnek: gazdálkodás, 

logisztika, informatika, termelés stb. Ahhoz, hogy egy ilyen vállalat hatékonyan tudjon 

működni elengedhetetlen az egyes részterületek szoros együttműködése. A szervezet csak 

úgy tud megfelelő terméket vagy szolgáltatást előállítani, ha a kommunikáció és az 

információáramlás problémamentesen működik az alrendszerek között. Ilyen típusú 

munkavégzés során a munkakörök, valamint folyamatok részletesen és írásban vannak 

szabályozva. Ezen szabályok nem csak a munkavégzés kereteit, hanem azok részleteit is 

rögzítik (Dobák, Antal, 2010). 

Hasonlóan a lineáris szervezetnél a döntési jogkörök nagyrészben még itt is a felsővezetés 

kezében vannak, viszont ebben a helyzetben ez már nem feltétlenül csak egy embert jelent. 

Erre a típusra a többvonalasság jellemző, ez biztosítja a munkatársak számára, hogy több 

területről is kaphassanak szakmai segítséget, valamint utasításokat. Ammenyiben ezek az 

információk csak egy vonalon haladnának a vezetőtől a beosztottig, akkor a szervezet 

működése szükségtelen módon lelassulna (Dobák, Antal, 2010). Koordinációs szempontból 

ezen szervezetek technokratikus eszközöket használnak. A szabályok és folyamatok 

lerögzítése csökkenti a kontrollköltségeket és önjáróvá teszi a vállalatot. A szervezet 

vezetésének csak akkor kell önálló döntéseket hoznia, ha valamilyen új vagy ritka esettel 

kerülnek szembe. A strukturális eszközök biztosítása azért is jó egy cég életében, mert így a 

különböző szakmai szempontok intézményes keretek között tudnak konfrontálódni (Dobák, 

Antal, 2010).  Egy ilyen szervezeti struktúra kialakításának feltétele, hogy a vállalat könnyen 

átlátható termelési tevékenységet folytasson viszonylag stabil piaci és technikai 

környezetben (Dobák, Antal, 2010).   
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Funkcionális szervezet előnyei (Dobák, Antal, 2010).: 

• Általában folyamatosan lehet javítani a termelékenységet. 

• Adott funkciókban széleskörű tudást lehet felhalmozni. 

• Nincsenek párhuzamos kapacitások. 

• Viszonylag egyszerű és olcsó stratégiaalkotás. 

• A fontos döntésekben a felső vezetés hoz döntés. Ez nem időigényes és érvényesül a 

több szempontúság is. 

• Az erős szabályozottság miatt, alacsonyok a koordinációs költségek. 

 

Funkcionális szervezet hátrányai (Dobák, Antal, 2010): 

• A szabályozott működés nehezíti az alkalmazkodóképességet. 

• Előfordulhat, hogy az egyes területek között nem születik egyetértés kardinális 

kérdésekben. 

• Mivel a szervezet vezetői funkcionális szakemberek, nehéz olyan vezetőt találni a 

vállalat élére, aki általánosan átlátja az egész képet. 

• A szervezet erősen szabályozott és centralizált, így nehezen reagál a változásokra. 

• Nehezen mérhető a funkcionális alrendszerek teljesítménye. 

• A felső vezetés túlterhelt, emiatt nincs ideje az apróbb problémákkal foglalkozni. 

 

 

2. ábra: Funkcionális szervezet konfigurációja 

Forrás: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_vezetes/tananyag/JEGYZET-33-

4.3._Szervezeti_strukturak__m.scorml  

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_vezetes/tananyag/JEGYZET-33-4.3._Szervezeti_strukturak__m.scorml
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_vezetes/tananyag/JEGYZET-33-4.3._Szervezeti_strukturak__m.scorml
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3.2.3. Divizionális szervezet 

Az első világháború után a növekvő vállalati méretek miatt egyre fontosabb lett a szervezeti 

struktúrák vizsgálata. A centralizált funkcionális szervezeti struktúra már nem tudta 

hatékonyan támogatni a nagyvállalatok tevékenységét. A szervezetek vezetőinek a 

következő problémákkal kellett szembenézniük (Dobák, Antal, 2010):  

• Stratégiai feladatok szétválasztása és a vállalat decentralizált működésének 

megteremtése. 

• Felelősségi és elszámolási rendszer kialakítása és a felső vezetést támogató központi 

szervezeti egységek kialakítása. 

• Pénzügyi, tervezési és kontrolláló egységek kiépítése, amelyek támogatják a 

decentralizált működés fenntartását. 

A divizionális szervezetekben a munkamegosztás általában tárgyi vagy regionális elvek 

szerint történik. A nagyvállalatokon belül ilyen módon létrejött autonóm egységeket 

nevezzük divíziónak (Dobák, 1988). Legtöbb esetben termékcsoportok szerint hozzák őket 

létre (példa: A Robert Bosch miskolci két telephelye). Ezek az egységek magas szintű 

önállósággal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy nem csak operatív döntéseket hoznak, 

hanem a stratégiai döntésekben is részt vehetnek. A megfelelő működés érdekében a 

divízióknak saját irányító és végrehajtó csoporttal kell rendelkezniük. Ahhoz, hogy ez 

kialakulhasson, a divíziókon belül funkciók szerinti munkamegosztást alkalmaznak, így 

minden egység rendelkezik önálló beszerzési, fejlesztési, értékesítési osztállyal (Dobák, 

Antal, 2010). 

A vállalatok egészét érintő közös célok teljesítése érdekében bizonyos feladatköröket 

(koordináció, ellenőrzés) központi csoportok látnak el. Nekik kell dönteni a források 

elosztásáról és nekik kell biztosítani a divíziók egymástól független működési feltételeit is. 

Továbbá a vállalati központ feladatai közé tartozik még a hatáskörök tisztázása, a pénzügyi 

iránymutatások kidolgozása és az összvállalati célok ismertetése (Dobák, Antal, 2010). 

A divizionális szervezet egyvonalas, azaz a központi egységek vezetői és a különböző 

divíziók vezetői csakis a vállalat legfelsőbb irányítójához tartoznak. Ahhoz, hogy a divíziók 

teljesíteni tudják a velük szemben felállított elvárásokat, olyan hatáskörökkel kell 

rendelkezniük, amelyeket nem tudnak korlátozni a központ szakmai vezetői. Ha ez a 

függetlenség nem lenne a két csoport között, akkor a divíziókat nem lehetne felelősségre 
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vonni egy-egy hibás döntésért. A központ csak akkor avatkozik be, hogy ha valamilyen nem 

várt problémába ütközik a divízió (például: gazdasági válság, divízió vezető felmondása). A 

divíziók gyakorlatilag úgy működnek, mint egy önálló vállalat (Dobák, Antal, 2010). 

Az egyes divíziók sikere döntő többségben azon múlik, hogy a vezetőik mennyire tudnak 

azonosulni a vállalat egészét érintő célokkal. Emiatt a helyi vezetők kinevezése és 

folyamatos továbbképzése rendkívül fontos a legfelső vezetés számára, így próbálják meg 

elkerülni azt, hogy a divíziók előrébb helyezzék a saját érdekeiket. Divizionális szervezet 

létrejötte akkor indokolt, amikor egy vállalat egyre jobban növekszik, és egyre többféle 

terméket gyárt (Dobák, Antal, 2010). 

 

Divizionális szervezet előnyei (Dobák, Antal, 2010): 

• Stratégiai és operatív feladatok szétválasztása, ezáltal a felsővezetés 

tehermentesítése egyes feladatkörök alól.  

• A decentralizált és a centralizált vállalatirányítás közötti egyensúly. 

• Könnyen megteremthető a vállalti célok és a divíziók céljai között az összhang. 

• Rugalmas vállalati működés, ahol viszonylag könnyen lehet motiválni a 

munkavállalókat. 

• Gyors kommunikáció és információáramlás. 

• Viszonylag alacsony koordinációs költségek. 
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Divizionáis szervezet hátrányai (Dobák, Antal, 2010): 

• Nehéz összehangolni egymással az egyes divíziók teljesítményét. 

• A divíziók vezetői gyakran konfrontálódnak a felső vezetéssel és egymással önálló 

céljaik elérése érdekében. 

• A divíziók önálló működéséhez szükséges, hogy rendelkezzenek erőforrásokkal, 

emiatt a divíziókban hasonló funkciók kerülnek kiépítésre, amik növelik a vállalat 

költségeit. 

• Divíziók önállósága miatt párhuzamos intézkedések születnek, illetve 

szétaprózódhat a szakértelem. 

• Divízió szinten megismétlődnek a funkcionális szervezeteknél tapasztalható 

hátrányok. 

 

 

3. ábra: Divizionális szervezet konfigurációja 

Forrás: http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/gazdalapism/a_divizionlis_szervezeti_forma.html  

 

 

 

 

http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/gazdalapism/a_divizionlis_szervezeti_forma.html
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3.2.4. Mátrixszervezet 

A mátrixszervezetekhez vezető úton a kezdő lépéseket a termékmenedzseri rendszerek 

alkalmazása jelentette. Ez a rendszer lehetőséget ad a szervezeten belüli horizontális 

koordináció megalkotására. A mátrixszervezet képes egyszerre két fókuszt kezelni és 

egyenrangúként értelmezni. Akkor alkalmazható ez a forma, amikor egyszerre több 

kihívásra kell válaszolni (Dobák, Antal, 2010). Vannak teljes és részleges 

mátrixszervezetek. Első esetben az egész szervezet ezt a fajta struktúrát alkalmazza, az 

utóbbiban viszont csak egy alrendszer él ezzel a lehetőséggel. Egyszerre alkalmaznak két 

munkamegosztási elvet, amelyeket egyenrangúként kezelnek, ez által létrehozva egy 

kétdimenziós szervezetet (Dobák, Antal, 2010). A szervezet metszéspontjai egy-egy 

feladatnak vagy szervezeti egységnek felelnek meg. Első esetben arról van szó, hogy egy 

feladatot két felelős személy vagy csoport határoz meg. A második esetre példa a 

multinacionális vállalatoknál gyakran használt nemzetközi mátrix. Ilyenkor két különálló 

divízióhoz tartozik egy akár jogilag független leányvállalat (Dobák, Antal, 2010). A mátrix 

működésének az alapja a két különböző dimenzió együttműködése. A közös kommunikáció 

és döntéshozatal teremti meg a hatékony működést, így nem kell egyéb koordinációs 

eszközöket alkalmazni. Mivel két dimenzió folyamatos együttműködéséről beszélünk, így 

olyan vezetőket kell az élükre állítani, akik jól tudják kezelni a konfliktusokat, és 

együttműködésükkel képesek a szervezetet a közös célok elérése felé irányítani. A 

mátrixszervezet tagozódása széles, mert a vállalat legfőbb irányítója alá tartozik mind a két 

dimenzió (Dobák, Antal, 2010). A mátrixszervezet akkor tud hatékony lenni, ha a benne lévő 

egységeknek innovatív munkát kell ellátniuk, vagy ha szűkös erőforrásokon kell osztozniuk. 

Ez a fajta szervezeti megoldás a következő iparágakban a legjellemzőbb: High tech, 

tanácsadó cégek, marketing ügynökségek, egyetemek, kórházak és kutatás-fejlesztési 

intézetek (Dobák, Antal, 2010). 

Mátrixszervezet előnyei (Dobák, Antal, 2010): 

• Döntések több szempontúsága és rugalmasság. 

• A döntések mindig az érintettek bevonásával születnek meg. 

• Többféleképpen és más szervezeti típusokon belül is kialakítható. 

• A felsővezetők tehermentesítve lehetnek.  

• Minimálisra csökkenthetőek a párhuzamos kapacitások.  
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• Rövid és közvetlen kommunikációs utak. 

Mátrixszervezet hátrányai (Dobák, Antal, 2010): 

• Gyakori konfliktushelyzetek a döntéshozás során. 

• Nincs mindig kellő nyomás a divíziók vezetőin. 

• Felelősségvállalástól való tartózkodás. 

• Dimenziók közötti egyensúly sérülése. 

• A mátrixszervezet hajlamos az anarchiára, mert van, hogy nem jól átláthatóak az alá- 

fölérendeltségi viszonyok. 

• Nagy elvárások az emberi képességek, készségek felé. 

 

4. ábra: Mátrixszervezet konfigurációja 

Forrás: https://regi.tankonyvtar.hu 

 

https://regi.tankonyvtar.hul/
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3.3. Stratégiaalkotás 

A stratégiai menedzsment komplex és egyedi helyzetek megoldásával foglalkozik, amelyek 

az adott szervezet egészét érintik és hosszú távú következményekkel járnak. Ennek az 

ellenkezője az operatív menedzsment, ami a szervezetnek csak egy részét érinti, 

rutinfeladatokat old meg, és rövid távú következményekkel jár (Schmuck, 2010).  

A stratégiaalkotás szorosan összefügg a szervezet célkitűzésével. Ez a két folyamat kettős 

funkciót lát el. Az első, hogy iránytűként szolgál a vállalatok számára, a második pedig, 

hogy mozgósítja az anyagi és személyi erőforrásokat a célelérés érdekében (Dobák, Antal, 

2010). 

A stratégiaalkotás első lépése az, hogy a szervezet világossá teszi, hogy mi a missziója és a 

víziója. A misszió nem más, mint a vállalat nyilatkozata arról, hogy milyen szerepet akar 

betölteni, milyen társadalmi értékekben hisz, milyen belső működéssel rendelkezik és 

milyen a kapcsolata a külső környezettel. Amennyiben a szervezet dolgozói elfogadják a 

vállalat misszióját, úgy hatékonyabban tudnak dolgozni a célok elérése érdekében. A vízió 

azt tartalmazza, hogy a vállalat milyen pozícióban képzeli el magát a jövőben. A vízió 

tartalmazhat belső értékeket is (a jövőben erősíteni szeretné a társadalmi felelősségvállalást 

a munkavállalói körében), de lehet egy konkrét cél megfogalmazásának az erősítése 

(legyőzni a versenytársakat vagy a piacvezetőt) (www.intezmenyi-kommunikator.blog.hu.).  

Ahhoz, hogy a vállalat által kitűzött stratégiai célok ne veszítsék el a realitásukat, rendre 

össze kell azokat hasonlítani a külső környezeti tényezőkkel. A stratégiai célnak könnyen 

értelmezhetőnek, konkrétnak, mérhetőnek és időtávhoz kötöttnek kell lennie a sikeresség 

érdekében (Dobák, Antal, 2010).  

A stratégiai célok alapján lehet kiválasztani, hogy milyen stratégiai módot alkalmazzanak a 

szervezet vezetői. 
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Alapstratégia 

Az alapstratégia akkor alkalmazható, hogy ha a vállalat egészét érintő jövedelmezőségi 

célok vannak kitűzve. 

 

5. ábra: Alapstratégia értelmezése 

Forrás: (Dobák, Antal, 2010). 

Versenystratégia 

A versenystratégia a vállalat egyes termékeire vagy szolgáltatásaira alkalmazható. A 

piacvezető, piackihívó és piackövető szervezetek mind másféle versenystratégiát 

alkalmaznak céljaik elérése érdekében (Roóz, Heidrich, 2013). 

 

6. ábra: Versenystratégia értelmezése 

Forrás: (Dobák, Antal, 2010). 

 

 



17 
 

Funkcionális stratégia 

A funkcionális stratégiák az egyes részterületeken jönnek létre, hogy kiszolgálják a verseny- 

és alapstratégiát. 

 

7. ábra: Funkcionális stratégia értelmezése 

Forrás: (Dobák, Antal, 2010). 
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3.3.1. Tervek és tervezés 

Üzleti terv: Az üzleti tervet a különböző stratégiák határozzák meg. A szervezetnek el kell 

döntenie, hogy milyen akciókat akar létrehozni a stratégia megvalósításának érdekében. Ez 

a terv több évre szól és a következő információkat kell tartalmaznia: csoportokra leosztott 

eredményadatok, stratégiai akciók, erőforrástervek, eredménykimutatás, mérlegterv (Dobák, 

Antal, 2010). 

Operatív terv: Itt kerülnek részletes kifejtésre az üzleti tervben több évre megfogalmazott 

akciók. Ez a terv egy évre készül és tartalmazza a számszerűsített célkitűzéseket és 

kritériumokat, valamint a végrehajtásért felelősök nevét (Dobák, Antal, 2010). 

Az előbb említett terveket többféle módon lehet végrehajtani. Az első a fentről lefelé történő 

tervezés: Ebben az esetben a vállalat felső vezetése határozza meg a különböző egységek 

terveit. A következő a lentről felfelé történő tervezés: Ebben az esetben a vállalat egyes 

részei maguknak készítek el a terveket, amelyeket továbbítanak a felső vezetés részére, akik 

átvizsgálják azokat, elfogadják és összegzik. Végül pedig az ellenáramú tervezés: Ez a 

verzió az előző kettőnek az ötvözete. Bizonyos döntéseket a felsővezetés hoz meg, de a 

különböző egységek is részt vesznek a saját tervük kialakításában (Dobák, Antal, 2010). 
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3.3.2. Szolgáltatásmenedzsment 

A szolgáltatásokat az választja el a termékektől, hogy nem lehet kézbe fogni őket, tehát nem 

tárgyakról van szó, hanem teljesítményekről és folyamatokról. Kotler öt kategóriát hozott 

létre, és azok mentén helyezi el a termékeket a szolgáltatásokig (Kenesei, Kolozs. 2014). 

• 1. Teljesen tárgyiasult termékek (fűszerek, evőeszközök). 

• 2. Tárgyiasult termékek kiegészítő szolgáltatásokkal (autó, számítógép). 

• 3. Hibrid termékek, egyszerre tartalmaznak tárgyiasult eszközöket és 

szolgáltatásokat (étterem). 

• 4. Szolgáltatások kiegészítő termékekkel (légi közlekedés). 

• 5. Tiszta szolgáltatások (korrepetálás, orvosi tanácsadás). 
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3.4. Elemzési módszerek. 

3.4.1. SWOT elemzés 

A SWOT az egyik leggyakrabban alkalmazott szervezetelemzési módszer. Ez egy betűszó, 

amely az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket tartalmazza. Ennek a 

módszernek a legnagyobb előnye, hogy egyszerűen alkalmazható a legtöbb szervezetre, és 

elkészültével egy könnyen átlátható elemzést kapunk. A hátránya, hogy sok esetben felületes 

képet kapunk a vizsgált vállalatról.  

Erősségek: Ide azokat a tényezőket soroljuk, amelyekben a vizsgált vállalat előnyt élvez a 

versenytársakkal szemben. Ezek lehetnek felhalmozott erőforrások, rendelkezésre bocsátott 

tényezők, de idetartozhat még a hatékonyabb folyamatkezelés és a szakképzett munkaerő is. 

Gyengeségek: Hasonlóan az előző pontban leírtakhoz, ide azok a funkciók kerülnek, 

amelyekben a vizsgált vállalat hátrányban van a versenytársakhoz képest. Ilyen gyengeség 

lehet többek között a rossz pénzügyi helyzet, a hosszú szállítási határidők, vagy az alacsony 

színvonalú marketing. 

Lehetőségek: Ide azokat a környezeti tényezőket soroljuk, amelyek kedvező feltételeket 

biztosítanak a vizsgált szervezet részére. Ilyen lehetőség lehet a növekvő életszínvonal és 

fogyasztás, a csökkenő infláció vagy a stabil politikai háttér. 
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Veszélyek: Ide azokat a külső tényezőket soroljuk, amelyek megnehezítik a vállalat 

működését és közbeavatkozás nélkül megállíthatják a szervezet fejlődését. Ilyen veszély 

lehet a fogyasztói elvárások változása, az előírások szigorítása, valamint a kedvezőtlen 

demográfiai változások (Szőrös, Kresalek, 2013). 

 

 

8. ábra: SWOT elemzés 

Forrás: https://agrostratega.blog.hu  
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3.4.2. PEST, STEEP, STEEPLE elemzés 

PEST elemzés során négy dimenzión keresztül vizsgálhatjuk a szervezetek környezetét. A 

hosszabb távú környezeti tendenciákat figyeljük meg. Az elemzés segít megérteni, hogy az 

egyes tényezők hogyan hatnak az üzleti életre (www.pestleanalysis.com). A négy dimenzió 

a következő: 

• 1. Politika tényezők: törvényhozás, adópolitika, kormányzati szerkezet, stabilitás. 

• 2. Gazdasági tényezők: GDP, Infláció, foglalkoztatás, infrastruktúra. 

• 3. Technológiai tényezők: K+F, számítástechnika, iskolázottság. 

• 4. Társadalmi tényezők: demográfiai helyzet, társadalmi mobilitás, munkához való 

viszony. 

A PEST elemzésnek két továbbfejlesztett verziója a STEEP és STEEPLE módszerek. Az 

első a fent említett négy dimenzión túl tartalmazza még a természeti tényezőket. A második 

pedig tartalmazza még a jogi és az emberi erőforrás tényezőket is (Musinszki, 2016). 

 

9. ábra: PEST elemzés 

Forrás: www.gti.uni-eger.hu  
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3.4.3. Balanced Scorecard módszer 

A mai üzleti világban a vállalatok egy összetett környezetben versenyeznek egymással. A 

lépéselőny kialakításához szükséges, hogy egy jól kidolgozott stratégia álljon a 

rendelkezésükre, megfogalmazott célokkal és pontos felméréssel a rendelkezésre álló 

erőforrásokból. A Balanced Scorecard modell ezt a stratégia- és célrendszert dolgozza át egy 

mutatószám rendszerré, ami kijelöl egy teljesítményértékelő rendszert is. A középpontban a 

hosszú távú pénzügyi célok elérése áll, de magába foglalja a célok eléréséhez szükséges 

többi tényezőt is. Ilyen tényező a tanulás és fejlődés, a pénzügyi teljesítmény, a vevők és a 

működési folyamatok (Szívós, 2007). 

A Balanced Scorcard egyik alapja, hogy a kidolgozott mutatószámokat a vállalat minden 

dolgozójának a rendelkezésére kell bocsátani. A módszer segít a kritikus menedzsment 

folyamatok végrehajtásában is, mint például a jövőkép és a stratégia tisztázása és 

intézkedésekké alakítása, a stratégiai célok és mutatók összekapcsolása és kommunikálása, 

a tervezés és az elvárások rögzítése, valamint összehangolása a stratégiai intézkedésekkel, 

illetve a stratégia visszacsatolása és a tanulás elősegítése (Szívós, 2007). 

A stratégiai célok és mutatók összekapcsolása és kommunikálása: 

A kommunikáció legfontosabb célja, hogy a vállalat minden dolgozójához eljusson a 

stratégia és az előre megfogalmazott elérendő célok. Ennek számos eszköze van, az egyszerű 

hirdetőtábláktól kezdve az elektronikus módszerekig. Amennyiben a kommunikáció sikeres, 

akkor minden dolgozó tudni fogja, hogy „helyi” szinten mit kell tennie ahhoz, hogy a 

globális cél elérése minél közelebb legyen (Szívós, 2007). 

A jövőkép és a stratégia tisztázása és intézkedésekké alakítása: 

A módszer kialakításának kezdeti lépése, hogy a vállalat vezetése lebontja a stratégiát 

konkrét célokká. A modell négy külső pontján kell, hogy végig haladjanak. A negyedik pont 

a tanulás és fejlődés, azt szolgálja, hogy érdemes befektetni a munkavállalókba és 

továbbképzésekre küldeni őket, mert ezzel értéket teremtenek, ami hatással lesz a vevők és 

a tulajdonosok elvárásaira is (Szívós, 2007). 

 

 

 



24 
 

Tervezés, célkitűzés és a stratégiai intézkedések összehangolása: 

A felsővezetés további feladati közé tartozik az is, hogy előre kidolgozzon három-öt éves 

terveket, ami mentén a vállalat haladni tud az előre meghatározott célok felé. Amennyiben 

ezt sikeresen végre tudják hajtani, akkor már sokkal egyszerűbb dolguk lesz az egy éves terv 

kidolgozásánál, mert követni tudják a már ismerté vált nagyobb terv lépéseit (Szívós, 2007). 

A stratégiai visszacsatolás és a tanulás elősegítése: 

Ez a folyamat lehetőséget ad a stratégiai célok kidolgozóinak, hogy módosítsanak, vagy 

megváltoztassák a tervüket. A szervezet tanulási folyamata lehet egykörös, amelynek során 

a cél sosem változik, a tervezett eredménytől való eltérés esetén a dolgozók nem vonják 

kétségbe a tervezett eredmény helyességét, csak a megvalósítás során alkalmazott 

módszereket. A kétkörös tanulás során mérlegelik az alapcélok helyességét is (Szívós, 

2007). 

A Balanced Scorecard nézőpontjai: 

• Pénzügyi nézőpont: Milyen célkitűzések vonhatók le a tulajdonosok pénzügyi 

elvárásaiból? 

o A stratégia megvalósításának pénzügyi eredményét mérő mutatószámokat 

foglalja magába (www.slideshare.net). 

• Vevői nézőpont: Mit várnak el tőlünk a vevők (Musinszki, 2016)? 

o Ez a nézőpont a piaci pozicionálást érintő célokra koncentrál. 

• Működési folyamat nézőpont: Milyen célokat kell a folyamatokkal kapcsolatban 

kitűzni, hogy elérjük a pénzügyi és vevői nézőpontok céljait? 

o Azokra a folyamatokra kell itt fókuszálni, amelyek kiemelt fontossággal 

bírnak a stratégia megvalósításában (www.slideshare.net). 

• Tanulás és fejlődés nézőpontja: Milyen tanulási és fejlődési célokat kell kitűzni, 

ahhoz, hogy megfeleljünk a jelenlegi és jövőbeli kihívásoknak? 

o Ez a vállalat stratégiailag szükséges infrastruktúráját szolgálja. Munkatársak, 

innováció, technológia, információs rendszerek tartoznak ide 

(www.slideshare.net). 
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Alapjaiban nézve a Balanced Scorecard módszer egy úgynevezett IPMS (Integrated 

Performance Measurement System). Úgy épül fel, hogy biztosítsa a vállalat számára az ok-

okozati összefüggések azonosítását és a teljesítmény javítását. Általában egy IPMS három 

rétegből áll össze, amelyből az első az üzleti modell. Ez leírja a kritikus sikertényezők és a 

stratégiai célok közötti összefüggéseket. A második réteg tartalmazza a kritikus 

sikertényezők és a teljesítményrendszer összefüggéseit. A harmadik rendszer pedig az 

intézkedéseket és azoknak méreteit ismerteti (www.link.springer.com). 

Egy jól elkészített Balanced Scorecard modell képes a célok helyes ábrázolására és a 

munkavállalók viselkedésének formálására. A Balanced Scorecard kiegészíti a 

hagyományos pénzügyi és számviteli mutatókat olyan tényezőkkel, amelyeknek a jövőre 

gyakorolt hatása nagy. A modellnek számos előnye van, ezek a következőek 

(www.static.dergipark.org.tr): 

• Egyensúlyt teremt. 

• Kerüli a bonyolult megfogalmazásokat. 

• Ok-okozati összefüggéseket hoz létre (www.static.dergipark.org.tr). 

 

 

10. ábra:Balanced Scorecard ábrázolása 

Forrás: Musinszki, 2016 

http://www.static.dergipark.org.tr/
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4. Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpont 

 

„Sok évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem egy Gyógyító Központnak a létrehozása, bár 

akkor még magam sem gondoltam, hogy ilyen széles szolgáltatási palettával, neves 

szakember gárdával és nyugati színvonallal rendelkező Egészségügyi Intézményt sikerül 

felépítenem. Sok munka áll mögöttünk. Az egészségügyi rendszerünk összeállítása és 

üzemeltetése nagy szakértelmet és odafigyelést kíván. Jelenleg a szolgáltatások 

összetettsége, műszerezettsége és a minőség tekintetében egyedülállóak vagyunk 

Magyarországon. Szerencsésnek mondhatom magam, hisz remek emberek alkotják 

csapatunkat, melynek minden tagja szívvel-lélekkel azon dolgozik, hogy Önök elégedetten, 

és ami a legfontosabb, gyógyultan távozhassanak. Hívő keresztény emberként hálás vagyok 

az Úrnak, a sok áldásért és a támogatásáért” (www.erzsebetfurdo.hu) – Olvashatjuk az 

Egészségügyi Központ honlapján, Mohácsi Gábor tulajdonos bemutató sorait.  

Magyarországon egyre nő a magánegészségügyi szolgáltatások iránti igény. Az emberek 

egyre jobban megbíznak ezekben a szervezetekben, mert gyorsan és hatékonyan tudják 

megoldani a kisebb és a komolyabb egészségügyi problémáikat (www.azuzlet.hu). Hogyan 

is épül fel egy ilyen szervezet, milyen célokat szeretne elérni, milyen külső és belső 

nehézségekkel kell megküzdenie, valamint a szervezeti struktúra felépítése mennyire segíti 

egy magánegészségügyi vállalkozás céljainak elérését? Dolgozatom ezen fejezetében ezekre 

a kérdésekre keresem a választ, amiben bázis szervezetként a miskolci székhelyű Erzsébet 

Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpontot választottam.  

„Ha meghalljuk az egészségügy szót, bizony sokunknak rándulhat görcsbe a gyomra. Kinek 

a beavatkozásoktól való félelemtől, kinek a hosszas várakozással elöltött hosszú percek, 

netán órák gondolatától támadnak rossz érzései. 

Az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrő Központ azonban minden negatív élményünket 

elfeledtet professzionális szakértelmével, betegközpontúságával és igényes külsőségeivel. 

Az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrő Központ egy valódi prémium szolgáltatást nyújtó 

magán egészségügyi intézmény Miskolc belvárosának szívében. Épülete már kívülről is 

igazán szemrevaló jelenség, ám az ajtaján belépve kápráztat csak el minket igazán” 

(www.space3.hu). 

 

http://www.azuzlet.hu/
http://www.space3.hu/
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4.1. A miskolci Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpont bemutatása. 

A Fürdő épülete 1996-ban egy privatizációs pályázat elnyerését követően került a jelenlegi 

tulajdonosok birtokába. Ezen épület teljes körű felújítása, beleértve a rendelők és kezelő 

termek kialakítása 2000-ben ért véget. Újabb korszerűsítést követően az Erzsébet Fürdő 

2010-ben nyílt meg Komplex Diagnosztikai, Terápiás és Egészségmegőrző Központként. 

Ekkor 1000 négyzetméteren 20 kezelőhelyiséggel nyújtottak alternatív diagnosztikai 

kezeléseket az ügyfelek számára. Egy évvel később az épületben megnyílt a Fürdő bioboltja, 

amely a bio élelmiszereken felül táplálékkiegészítők forgalmazásával is foglalkozott. A bolt 

sikeresen működött egészen 2019-ig, amikor is terjeszkedés miatt be kellett zárni. 2012-ben 

az addig megszokott alternatív diagnosztika mellett megkezdődtek a járóbeteg 

szakrendelések. Kezdetben foglalkozás-egészségügy, kardiológia, belgyógyászat és 

urológia rendelésekkel várták a betegeket. Ugyanebben az évben megnyílt a vér- és 

vizeletvizsgáló labor, amely mára már több mint négyszáz különböző laborvizsgálat és 

laborszűrés elvégzésére alkalmas. Köszönhetően az egyre növekvő orvoslétszámnak 2013-

ban bővült a szakrendelések száma. Megnyílt a női és férfi kozmetika, megkezdődtek a 

bőrgyógyászati és plasztikai sebész rendelések. 2015-ben a Fürdő beszerzett egy Fotona 

orvosi lézerkészüléket, amellyel nem csak esztétikai, hanem urológiai, nőgyógyászati és fül-

orr-gégészeti beavatkozásokat is el tudnak végezni. Ugyanebben az évben került átadásra 

egy ambuláns műtétek elvégzésére is alkalmas kezelőterem. Szintén ebben az évben indult 

el a gyermekegészségügyi központ tizenöt különböző szakterülettel, valamint egy horkolás 

központ négy szakterülettel. 2016-ban indult el az átfogó szűrőközpont működése, amellyel 

több mint száz féle szűrési lehetőséget tudnak elvégezni. 2017-ben az egyre növekedő 

betegforgalom indokolttá tette a telefonos ügyfélszolgálat kialakítását. 2018-ban elindult a 

csontsűrűségmérés, ami a Fürdő ultrahangparkját egyedülállóvá tette a városban. 2019-ben 

újabb külső és belső felújításon esett át az épület, valamint az orvosesztétikai részleg két 

lézerkészülékkel bővült. 2020-tól működik a teljes fogászati és koponya röntgen, valamint a 

CT diagnosztika, illetve augusztusban átadásra került egy új fül-orr-gégészeti rendelő. 

Jelenleg az Erzsébet Fürdő és Gyógyászati Szűrőközpont huszonhét féle felnőtt, tizenegy 

féle gyermek szakrendeléssel és több, mint négyszáz féle laborvizsgálattal várja ügyfeleit 

(www.erzsebetfurdo.hu). 
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4.2. Interjú, információgyűjtés 

Személyes interjúmat Mohácsi Gábor úrral, a vizsgált szervezet tulajdonosával készítettem. 

Ebben az alfejezetben az interjú során elhangzott kérdésekre adott válaszokat foglalom össze 

témakörök szerint. A kérdéseket előre megírtam és a dolgozatomhoz szükséges válaszokat 

megkaptam a témában legilletékesebb személytől. A beszélgetés személyes formában 

történt, az interjúalany nyitott és kötetlen volt velem szemben. A kutatás eredményei 

kvalitatívak.  

4.2.1. Szervezet stratégiája  

A szervezet első időszakában rövid távú célok mentén fejlődött az Erzsébet Fürdő, azok 

elérésével folyamatosan nyíltak a lehetőségek a bővülésre, ami mentén kialakult a hivatalos 

honlapon is olvasható stratégiaként is értelmezhető minőségpolitikai hozzáállás: 

„A Gyógyászati Központ fókuszában a páciensek igényeinek minél magasabb szintű 

teljesítése áll, aminek alapja a minőséget garantáló szaktudás. Az orvosokkal és az 

asszisztenciával szembeni alap elvárás a pontosság, korrektség, diszkréció, az empátia és a 

rugalmasság. Hiszünk abban, hogy az egyetemes orvoslás, kiegészítve az alternatív terápiák 

nyújtotta lehetőségekkel, még hatékonyabban szolgálhatja az emberek egészségét. Nálunk 

lehetőség nyílik mind a két típusú egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, illetve azok 

ötvözésére. Közreműködő orvosainkkal, beszállítóinkkal jó partneri kapcsolatra törekszünk, 

keressük azokat, akik azonosulnak a gyógyászati központunk által megfogalmazott célokkal. 

A minőségi egészségügyi szolgáltatás érdekében hangsúlyt fektetünk a mindenkor hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelő biztonságos adat- és információkezelésre. Az Erzsébet 

Fürdő Gyógyászati Központ folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgáltatási 

tevékenységével kapcsolatos szakmai előírásokat és elvárásokat, a páciensi igények 

változását annak érdekében, hogy szolgáltatásunk színvonala, a pácienseink elégedettsége 

és a Gyógyászati Központunk eredményessége folyamatosan növekedjék. Mindezek elérése 

érdekében a vezetés minden szinten támogatja és megköveteli a folyamatos szakképzéseket 

és önképzést. Fontos számunkra az új szolgáltatások, technológia iránti igény, ezek 

felkutatása, a palettába való beillesztése. Diagnosztikai és a legmodernebb orvostechnikai 

eszközöket alkalmazzuk gyógyító munkánk során, mivel az állandó naprakészség a minőségi 

gyógyító munka garanciája. A Gyógyászati Központ betegellátás színvonalának emelése 

céljából figyelembe veszi a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES 1.0/2007) 

elvárásait és ellenőrzési szempontjait is. Az esetleges panaszok kivizsgálásával a szükséges 
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intézkedésekkel az azonnali helyesbítő tevékenység megtételére törekszik. Elvárjuk, hogy 

minden munkatársunk személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá az Erzsébet 

Fürdő Gyógyászati Központ gyógyító munkájához, Célunk elsősorban egy kezdeményezés 

arra, hogy az emberek egészségtudatosabban és harmóniában éljék az életüket” 

(www.erzsebetfurdo.hu). 

A személyes beszélgetés és az előbb leírt stratégia alapján kijelenthető, hogy a szervezet 

missziója az, hogy az Erzsébet Fürdőt választó páciensek igényei teljes mértékben, a 

legmodernebb technológiák alkalmazásával legyenek kiszolgálva.  

Ugyanígy elmondható, hogy a szervezet víziója az, hogy a régióban élő emberek 

egészségtudatosabb életet éljenek. Ezek mentén alakítja ki a szervezet a rövid és hosszú távú 

céljait: 

• Rövid távú célok: 

o Orvoslétszám növelése: Jelenleg 85 orvos dolgozik a szervezetnél, a 

tulajdonos ezt a számot szeretné 100-ra növelni. A különbséget a következő 

szakorvosi területeken szeretné kitölteni: bőrgyógyászat, endokrinológia, 

kardiológia, nőgyógyászat, pulmonológia és pszichiátria.  

o Egynapos sebészeti beavatkozások elindítása 2021-re. 

• Hosszú távú célok: 

o A páciensek igényeinek maximális kiszolgálásának fenntartása. 

o Fenntartani a páciensek számának növekedését. 

o A külső környezeti tényezők folyamatos változására jól alkalmazkodó 

szervezeti struktúra fenntartása. 

 

11. ábra: Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpont célfelépítése 

Forrás: Saját szerkesztés 
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4.2.2. A szervezet felépítése 

Az Erzsébet Fürdő szervezeti felépítését tekintve egy funkcionális szervezetnek felel meg. 

Élén egyszemélyben az ügyvezető igazgató és tulajdonos áll, hozzá tartozik a vállalat 

titkársága és alá tartoznak a funkciónkként elkülönült szervezeti egységek, mindegyikük 

élén egy szakvezetővel. A következő területek találhatóak meg a szervezetben: 

• Orvosi szakterület. 

• Orvosi asszisztens terület. 

• PR és marketing. 

• Recepció. 

• Kozmetika. 

Az Erzsébet Fürdőt érintő belső döntések többségét a szervezeti hierarchia élén álló 

tulajdonos hozza, de a szakterületek vezetői is rendelkeznek döntéshozói jogokkal. Minden 

egység munkavégzése egy telephelyen történik, így a személyes kommunikáció és az 

információáramlás hatékonyan működik a szervezeten belül, mind a tulajdonostól a 

szakterületekig, illetve fordítva és a szakterületek között egyaránt. Nincsen szigorúan 

lefektetett szabályrendszer a belső működésről, a mindennapi munka a közösen vallott 

értékek mentén és az idén már tíz évet felölelő szakmai tapasztalatokra alapozva működik. 

Mivel a szervezet tevékenysége egy olyan iparághoz tartozik, amire a külső környezet nagy 

hatással van, így egy olyan szervezeti struktúra felállítása volt a legalkalmasabb, amely 

képes a külső változásokra gyorsan és hatékonyan reagálni. Egy-egy állami vagy 

önkormányzati változtatás okozhat nehézségeket a cég életében, de a hosszú évek alatt 

szerzett tapasztalat sokat segít a problémás helyzetek megoldásában.  
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12. ábra: Az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpont szervezeti felépítése 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A jelenlegi orvoslétszám a szervezetnél nyolcvanöt fő. Ennyien biztosítják a 

legkülönbözőbb szakrendeléseket. Az ő munkájukat segíti tizenöt szakasszisztens. A 

recepció részlegen tíz munkatárs dolgozik. Többek között az ő feladatuk az ügyfelek 

kiszolgálása, az időpontfoglalások intézése és az ügyfélszolgálat vezetése.  A titkárság 

részlegen nyolc munkavállaló dolgozik. Hozzájuk tartozik a vezetés támogatása, a pénzügyi 

és könyvelési feladatok, illetve a munkaügyi adminisztráció.  
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4.2.3. SWOT elemzés az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpontra 

Ahogyan, azt már a szakirodalmi feldolgozás fejezetben is részleteztem, a SWOT elemzés 

az egyik legegyszerűbben írja le a vizsgált szervezet tulajdonságait. Az interjú során 

kitértünk a módszer négy szempontjára, ami alapján a következőket lehet elmondani az 

Erzsébet Fürdőről: 

• Erősségek: 

o Sajáttulajdonú ingatlan: Az épület 1996-ban került a jelenlegi tulajdonosok 

birtokába. A helyszín Miskolc egyre gyorsabban fejlődő belvárosa, ahol egy 

ilyen alapterületű ingatlan bérleti díja komoly kiadást jelentene a szervezet 

számára.  

o Korszerű műszaki feltételek: A Fürdő eszközparkja az elmúlt években 

folyamatosan növekedett, ennek köszönhetően vele együtt nőtt a 

szolgáltatások mennyisége és színvonala is.  

o Szakértelem: A szervezet elismert orvosokkal dolgozik együtt, így a 

páciensek bizalommal fordulnak egészségügyi problémáikkal a különböző 

szakrendelésekhez.  

o Kliensközpontúság: A vezetőség nagy hangsúlyt fektet a vevői elégedettség 

növelésére. A cél az, hogy a páciensek pozitív tapasztalatokkal távozzanak 

az intézményből, ha újra egészségügyi szolgáltatás igénybevételére 

szorulnak, akkor szintén az Erzsébet Fürdő legyen a megoldás számukra.  

o Pályázati lehetőségek: Az Erzsébet Fürdő az elmúlt években két Európai 

Uniós pályázatban is részt vett. Az egyik a szervezetfejlesztést szolgálta, a 

másik pedig a versenyképesség növelését. 

o Tapasztalt menedzsment: Az Erzsébet Fürdő az egyik legrégebb óta működő 

magánegészségügyi szervezet Miskolcon. Az évek alatt felhalmozott tudás 

és kapcsolatrendszer sokat segít a jelenkori sűrű változásokhoz való 

alkalmazkodásban. 
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• Gyengeségek: 

o Munkatársak pótlása: Amennyiben egy szakorvos távozik a szervezettől az 

nehézségeket okozhat a mindennapi működésben. Egyik napról a másikra 

nem lehet pótolni egy szakembert. 

o Épület mérete: A szolgáltatások száma lassan eléri azt a szintet, amit az épület 

problémamentesen el tud látni. További egészségügyi bővítés esetén a 

szervezetnek az épület bővítésével is számolnia kell. 

o Kliens kör fizetőképessége: A Fürdő ki van szolgáltatva a páciensek 

fizetőképességének.  

• Lehetőségek: 

o Tervek a szolgáltatások számának növelésére: A szervezetnek kész tervei 

vannak a közeljövőre nézve. 

o Pályázati lehetőségek: Továbbra is fennáll a lehetőség újabb uniós 

pályázatokon való részvételre. 

o Kapcsolati háló bővítése: Tapasztalt munkatársak bevonása nagy haszonnal 

szolgál a szervezet kapcsolati hálójának a bővítésére (mind egészségügyi, 

mind gazdasági szakembereknél).  

o Egyre növekvő érdeklődés: Az elmúlt években egyre többen veszik igénybe 

a magánegészségügyi szervezetek szolgáltatásait.  
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• Veszélyek: 

o Váratlan felmondások: A szakemberek pótlása nehézségeket okozhat a 

szervezet számára. 

o Politikai és jogi intézkedések: Egyes döntések nagyban befolyásolják a 

szervezet működését (Pl: Covid 19 teszt egységes árának a meghatározása, 

különböző magán egészségügyet érintő szigorító intézkedések). 

o Különböző válságok: A szolgáltatásokat igénybe vevő páciensek 

mindennapjait súlyosan érintheti egy gazdasági válság, ennek hatása eléri a 

szervezetet is, mert a vevők anyagi nehézségek miatt nem tudják igénybe 

venni a magánegészségügyi szolgáltatásokat.  

 

13. ábra: SWOT elemzés az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpontra 

Forrás: Saját szerkesztés 
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4.2.4. PEST elemzés az Erzsébet Fürdő Gyógyászati Szűrőközpontra 

Hasonlóan az előző módszer elkészítésénél a PEST elemzés bemutatását is elvégeztem a 

dolgozat elméleti fejezetében. Röviden a PEST elemzés alkalmas a vizsgált szervezet 

közvetlen környezetének bemutatására. Megnézhetjük, hogy azok a tényezők, amelyeket a 

vállalat nem tud befolyásolni, hogyan hatnak a mindennapi működésre. 

A négy vizsgált tényezőn felül vannak bizonyos környezeti korlátok és lehetőségek: 

• Környezeti korlátok: 

o Jogszabályi változások. 

o Adószabályok változásai 

o Lehetséges fejlesztési források beszűkülése. 

o Lakossági fizetőképes kereslet változása. 

o Engedélyeztetési eljárások elhúzódása. 

• Környezeti lehetőségek: 

o Elérhető források. 

o Együttműködés valamilyen állami egészségügyi szervezettel. 

• Politikai tényezők: 

o Magyarországon jelenleg stabil a politikai helyzet, a kormányon lévő 

politikai erő sorozatban a harmadik ciklusát tölti hatalmon. 

o Az egészségügyet sűrű törvényhozások és kormányrendeletek szabályozzák, 

amelyek nagyban érintik a magánegészségügyi szektort is.  

▪ Jelenleg ilyen intézkedés a koronavírus teszt árának meghatározása. 

Egy Covid-19 teszt elvégzése sehol sem kerülhet többe 19 500 

forintnál.  

▪ Ilyen intézkedés továbbá az egészségügyi dolgozók bértáblájának a 

módosítása. 
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• Gazdasági tényezők: 

o Az új típusú koronavírus okozta gazdasági válságot megelőzően 

Magyarországra jellemző volt az egyre növekvő GDP és foglalkoztatottság. 

Ez lehetővé tette, hogy az állampolgárok egyre nagyobb számban vegyék 

igénybe a magánegészségügyi szolgáltatásokat. 

o A válság sok más szektorhoz hasonlóan nehezen érintette a 

magánegészségügyet is. A vírus első hulláma során az Erzsébet Fürdőnek egy 

hónapra be kellett zárnia, ami nagy bevételkieséssel járt. 

o A válság hatására egyes szolgáltatások iránti érdeklődés visszaesett, viszont 

újak jelentek meg. A koronavírus tesztelés alkalmas a kieső bevételek egy 

részének pótlására. Az egységes ár bevezetése miatt a tesztelést igénybe vevő 

páciensek száma növekedett.  

 

• Technológiai tényezők: 

o Ahogyan sok más szektorra, így az egészségügyre is jellemző a folyamatos 

technológiai fejlődés. 

o Az Erzsébet Fürdő egyedülálló technológiai felszereltséggel rendelkezik a 

városban. Olyan beavatkozásokat is képesek elvégezni, amelyekre máshol 

nem lenne lehetőség. 

o Ahhoz, hogy ezeket az eszközöket megfelelően tudják használni, 

elengedhetetlen a munkavállalók továbbképzése. 

o A modern technológia nagy vonzerőnek számít a páciensek körében.  

• Társadalmi tényezők: 

o Magyarország demográfiai helyzetére az elöregedés jellemző. Egyre több az 

olyan életkorú állampolgároknak a száma, akik sűrűbben szorulnak rá az 

egészségügyi szolgáltatásokra. 

o Az előbb említett tény és a koronavírus okozta válságot megelőző gazdasági 

növekedés is okozója annak, hogy az országban egyre több ember veszi 

igénybe a magánegészségügyi szektor által nyújtott szolgáltatásokat.  
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o A magánegészségügy népszerűsége miatt Miskolcon is egyre több hasonló 

intézmény nyílt meg az elmúlt pár esztendőben, de ez nem okozott bevétel 

visszaesést az Erzsébet Fürdő számára, köszönhetően az évek alatt 

felhalmozott tapasztalatnak és az egyedülálló szolgáltatásoknak. 

o A szektor növekvő népszerűségének köszönhetően, vannak olyan 

munkáltatók, akik úgy csábítanak magukhoz új munkavállalókat, hogy a 

béren kívüli juttatások között biztosítják az egyes magánegészségügyi 

intézményekben való ellátást.  

 

 

14. ábra: PEST elemzés az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpontra 

Forrás: Saját szerkesztés 
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4.2.5: Balanced Scorecard elemzés az Erzsébet Fürdő Gyógyászati központra 

A BSC modell elméleti részletei, hasonlóan az előző módszerekhez, kifejtésre kerültek a 

dolgozat szakirodalom feldolgozásáról szóló fejezetében.  A Balanced Scorecard röviden, 

egy olyan elemzési módszer, amelynek a középpontjában a vizsgált szervezet küldetése, 

vagy valamilyen célja áll. Ezt a központi részt közelíti meg a négy nézőpont (tulajdonos, 

vevő, működési folyamatok és a tanulás / fejlődés). 

Jelen helyzetben az Erzsébet Fürdőre tervezett Balanced Scorecard modell középpontjában 

a vevői igények maximális kielégítése és az egynapos sebészet bevezetése áll. Ehhez a 

következők szerint csatlakozik a négy nézőpont. 

• Tulajdonosi nézőpont: Mit vár el a tulajdonos az Erzsébet Fürdőtől? 

o Nyereségesség növelése: mint a legtöbb szervezetnek, így az Erzsébet 

Fürdőnek is az az egyik célja, hogy a vállalat profitját növelje. Emiatt hajtják 

végre a fejlesztéseket, és emiatt dolgoznak minden nap. 

o A szervezet jó hírnevének növelése: Az egyik cél okozója a másiknak. A 

népszerűség növelése segíti a profit növekedését. 

o Vevői kör bővítése: Ugyanígy ennél a pontnál is. Az ügyfélkör bővítésének 

esetleges sikere szintén bevételnövekedést okoz. 

• Vevői nézőpont: Mit várnak el a páciensek az Erzsébet Fürdőtől? 

o Az igényeik maximális kiszolgálása, elégedettség növelése: Ez az ügyfél 

elsődleges célja egy magánegészségügyi szervezettel szemben. 

o Minimális várakozási idő: Az első pontban leírtakon túl, egy 

magánegészségügyi szervezettel szemben előkerülnek bizonyos kényelmi 

elvárások is. Ilyen például az, hogy sem az időpontfoglalásnál, sem az orvosi 

eredményeknél ne kelljen heteket várnia az ügyfélnek.  

o Barátságos légkör: Ez is hasonló kényelmi elvárás, mint az előző. A páciens 

jobban érzi magát egy olyan környezetben, ahol a modern eszközök és 

kényelmes berendezések állnak a rendelkezésére. A szervezet 

munkavállalóinak ügyfélorientált hozzáállása sokat segít a barátságos légkör 

megteremtésében.  
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• Tanulás / fejlődés nézőpont: Milyen tanulási és fejlődési célokat kell kitűzni ahhoz, 

hogy a szervezet megfeleljen a jelenlegi és jövőbeli kihívásoknak? 

o Vezető szerep megőrzése a térségben: Jelen helyzetben a tanulás és fejlődési 

nézőpontnak ez a legfontosabb célja. Az elmúlt tíz évben megszerzett 

versenyelőnyt, a következő eszközökkel tudja megőrizni a szervezet. 

o Orvosok és egyéb szakemberek továbbképzése: Ez egy általános folyamat. 

Napjainkban sok más területtel egyetemben az egészségügy is rohamosan 

fejlődik. A naprakész tudás megszerzésének érdekében elkerülhetetlen a 

munkavállalók továbbképzése, nem csak az orvosoké, hanem a 

szakasszisztens kollégáké egyaránt.  

o Munkavállalók elégedettsége: Ahhoz, hogy a vevői nézőpontban kifejtett 

barátságos légkör kialakítása zökkenőmentesen megvalósuljon, fontos, hogy 

a munkavállalók is kellemes környezetben érezzék magukat. Itt nem 

feltétlenül csak a versenyképes fizetés számít. Fontos a profi környezet, a 

dolgozók megbecsülése és pozitív visszacsatolás is. 

o Korszerű technológia: Hasonlóan a továbbképzésekhez, az egészségügyi 

technológiák is folyamatosan fejlődnek. A professzionális szolgáltatásokhoz 

elengedhetetlenek a modern eszközök, Az Erzsébet Fürdő igyekszik, 

mindenben a legújabbat nyújtani, ezt bizonyítja az is, ami már a szervezet 

bemutatásánál kifejtésre került, miszerint a szervezet majdnem minden évére 

jutott valamilyen komoly beruházás.  

• Működési folyamatok nézőpontja: Milyen célokat kell a folyamatokkal kapcsolatban 

kitűzni, hogy elérjük a tulajdonosi és vevői nézőpontok céljait? 

o Szolgáltatások minőségének javítása: Az erre való törekvés erősen jellemzi 

az Erzsébet Fürdőt. A szolgáltatások minőségének a javítása növeli a 

páciensek számát, ami pedig bevétel növekedést okoz.  

o A váratlan politikai / jogi szabályozásokra való minél hatékonyabb 

alkalmazkodás: A magánegészségügyi szférát gyakran érik jogi és politikai 

szabályváltoztatások. Ezekhez a szervezetnek kötelező alkalmazkodnia. 

Egyes változtatások akár pénzügyi nehézségeket is okozhatnak az 

Erzsébetfürdő számára. Azért, hogy az esetleges új szabályokra való átállás 
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minél egyszerűbben menjen, fel kell használni a múltbéli tapasztalatokat. 

Véleményem szerint ezt az alkalmazkodást nagyban segíti a szervezet 

felépítése, mivel az információ minden irányban könnyen és gyorsan mozog. 

o Újabb partnerek és páciensek felkutatása: A vezető szerep megőrzésében 

segíthet a más hasonló szervezetekkel való együttműködés, illetve különböző 

egészségtudatot növelő rendezvények szervezése.  

  

 

15. ábra: Balanced Scorecard elemzés az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és 

Szűrőközpontra 

Forrás: Saját szerkesztés 
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4.2.6: Cél- és tervmeghatározás az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és 

Szűrőközpontnál. 

Hasonlóan egy Balanced Scorecard elemzéshez megterveztem egy folyamatot, hogyan is 

érheti el az Erzsébet Fürdő a kitűzött célját.  

 

16. ábra: Szükségletek és források kapcsolata a kitűzött céllal 

Forrás: Lengyel, 2001 

Első lépésként meg kell határozni a célt. Mit is akarunk elérni? Tudnunk kell, hogy milyen 

fejlesztéseket igényel, milyen minőségben szeretnénk elérni és hogy van-e helye a piacon? 

A célunk konkrét, elérhető és nyilvános kell, hogy legyen. Jelen helyzetben az elérni kívánt 

cél az egy napos sebészet bevezetése az Erzsébet Fürdőben. 

Második lépésként fel kell térképezni, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik az Erzsébet 

Fürdő. Humán erőforrás terén: hány orvos és asszisztens dolgozik? Rendelkeznek-e a 

szükséges szakértelemmel? Hányan vannak a gazdasági területen, akik az új szolgáltatás 

népszerűsítéséért felelősek? Anyagi erőforrás: Rendelkezem-e elegendő pénzzel a beruházás 

megvalósításához? Infrastruktúra: Van elég hely az épületben az új kórterem kialakításához? 

Megfelelő-e a rendelkezésre álló technológia?  

Jelen helyzetben a szükséges erőforrások mind az Erzsébet Fürdő birtokában állnak. A 

szervezet régóta készül az egynapos sebészet bevezetésére. A cél eléréséhez 
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nélkülözhetetlen infrastruktúra beszerzésre került, illetve a szolgáltatáshoz szükséges 

szakértelem eddig is a Fürdő rendelkezésére állt.  

Harmadik lépésben meg kell határozni a célhoz tartozó szükségleteket. A következő 

kérdések tartoznak ide: Milyen vevői réteget céloz meg a szervezet? Mik a tulajdonos 

elvárásai az egynapos sebészettel szemben? A szervezet dolgozóinak mikre van szükségük 

a szolgáltatás elvégzéséhez?  

Az Erzsébet Fürdő célja az egynapos sebészet bevezetésével az, hogy egy olyan páciens 

csoportot is be tudjon vonzani, amire eddig még nem volt lehetőség. A rendelkezésre álló 

szakértelem és technológia lehetővé teszi az egynapos sebészeti beavatkozások 

végrehajtását.  A tulajdonos elvárása, hogy az új szolgáltatás segítse a profitmaximalizálást, 

valamint tovább javítsa az Erzsébet Fürdő jó hírét.  

Végül, de nem utolsó sorban meg kell határozni a megvalósítás módját. Hogyan és kikkel 

akarjuk elérni a célt? Milyen ütemben teremtjük meg a célhoz szükséges infrastruktúrát? 

Ehhez a lépéshez tartozik az eredmény mérése is. Mennyi idő után lehet levonni releváns 

tapasztalatot? Véleményem szerint, mint oly sok más esetben, itt is a megvalósított terv 

jövedelmezősége az egyik legfontosabb tényező. Szerintem egy év elteltével már reális képet 

lehet alkotni arról, hogy mennyire érte meg a beruházás a megvalósítást (Lengyel, 2001).  
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4.2.7: Covid-19 hatása 

Hasonlóan sok más szektorhoz, a koronavírus első hullámában tapasztalható „pánikhelyzet” 

a magánegészségügyi szférára is komoly hatással volt. Az Erzsébet Fürdőnél kezdetekben 

tapasztalható volt az előre lefoglalt szakrendelések lemondása a páciensek részéről, majd 

később egyhónapos bezárásra kényszerült az intézmény. Ez komoly bevétel kiesést okozott 

a szervezet számára. A tavaszt követően a járványügyi előírások szigorú betartásával újra ki 

tudott nyitni az Erzsébet Fürdő. Megkezdőtek a koronavírus tesztelések, amelynek árát 

kezdetekben az intézmény döntötte el, majd ezt az összeget központilag 19 500 forintban 

határozták meg. A tesztelés árának a csökkentésére a szolgáltatás növekvő népszerűsége volt 

tapasztalható.  

Jelenleg a koronavírus második hullámában a járványügyi előírások betartása mellett 

zajlanak a szakrendelések. Az előre megbeszélt időpontok lemondása továbbra is 

tapasztalható, de már nem olyan mértékben, mint amilyen az első hullám ideje alatt volt.  

Az elmúlt hetek tapasztalatai bizonytalanná teszi a szervezet rövidtávú működését. Kérdés, 

hogy a koronavírus fertőzöttek számának rohamos növekedése nem fog-e újra a 

magánegészségügy korlátozásához vezetni. 

 

17. Ábra: Koronavírus Magyarországon 

Forrás: www.pandemia.hu  
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A koronavírus járvány enyhülésével a magánegészségügy népszerűsége folytathatja 

növekedését. Milyen társadalmim hatása van a Covid-19-nek? 

• Általános maszkviselés (épületekben gyakorlatilag mindenhol). 

• Saját magunk és környezetünk fertőtlenítése. 

• Vitamin bevitel fontossága. 

• Javuló egészségtudatosság. 

A járvány miatt sokakban felértékelődött az egészség megőrzésének fontossága. A 

koronavírus állami korházakban való terjedése is arra terelheti az embereket, hogy 

magánegészségügyi szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Ezt erősíthet az is, hogy az állami 

egészségügy normális újra indulása hosszabb időt vehet igénybe, a pácienseknek nem kell 

várakozniuk, akkor, ha máshol keresik a gyógyulásuk módját.  

Az előbbi részben kifejtett népszerűség növekedést gátolhatja, hogy a koronavírus gazdasági 

nehézségeket is okozott, emiatt a társadalomnak van olyan területe, ahol sokan elveszítették 

a munkájukat. A fizetőképes kereslet változása mindig befolyásolta a magánegészségügyi 

szektor népszerűségét.  

  



45 
 

5. Javaslattétel 

 

Ebben a fejezetben a választott szervezet céljait összegzem és leírom, hogy szerintem 

hogyan érdemes azokat megvalósítani.  

1. Orvoslétszám növelése: 

Magyarországon évek óta orvoshiány tapasztalható, emiatt ez nem egy egyszerű feladat. 

Jelenleg nyolcvanöt orvos dolgozik az Erzsébet Fürdőnél, az ő kapcsolati hálójuk nagyon 

fontos szerepet tölthet be a cél eléréséhez. Ezen felül a több, mint tíz éves szervezeti múlt is 

nagy segítséged adhat. Véleményem szerint a toborzást segítheti egy hasonló 

bónuszrendszer bevezetése, mint ami a nagy multinacionális vállalatoknál is működik. A 

jutalomrendszer alapja a munkatársi ajánlás lenne. Egy a szervezetnél dolgozó munkavállaló 

(nem feltétlenül orvos) javasolhat új orvost a szervezetnek. Amennyiben a kijelölt személy 

megkezdi a munkát és eltölt az Erzsébet Fürdőnél legalább fél évet, akkor a jelölő személy 

részesül az előre meghatározott jutalomban.  

 

18. ábra: Orvoslétszám növelése 

Forrás: Saját szerkesztés 

2. Egynapos sebészet bevezetése: 

Ez a feladat áll most a legközelebb a megvalósításhoz. A szervezet hivatalos honlapján már 

olvasható, hogy hamarosan elérhető a szolgáltatás. Az Erzsébet Fürdő történetére jellemző, 

hogy majdnem minden évre jutott valamilyen fejlesztés, ebbe a képbe tökéletesen beleillik 

Cél

Orvoslétszám 
növelése

Eszköz

Meglévő orvosok 
kapcsolati hálója

Javaslat

Ajánlási bónusz 
bevezetése
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az új termék megjelenése. A korszerű technológia és szakértelem adott. A célhoz ki kell 

alakítani egy műtétekre is alkalmas helyiséget. Véleményem szerint az egynapos sebészetet 

a megjelenés előtt érdemes meghirdetni a közösségi média felületeken. Facebookon több 

mint harmincezer követője van a szervezetnek, ez remek lehetőséget ad a marketing 

tevékenységeknek. Ugyanakkor Instagramon ez a szám csupán közel háromszáz. Úgy 

gondolom érdemes ezen a platformon is aktívan jelen lenni és követőket toborozni. Amíg a 

Facebookon manapság az idősebb korosztály is egyre aktívabb, addig a fiatalabbak körében 

az Instagram már-már népszerűbb, mint az előbb említett platform.  

 

19. ábra: Egynapos sebészet bevezetése 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

3. Páciensek igényeinek maximális kiszolgálása 

Ez egy átfogó hosszú távú cél, amely a szervezet alapításától jelen van a mindennapi 

működésben. Ez vezérelte az évenkénti újításokat és a szolgáltatások folyamatos bővítését. 

Mi más is lehetne a központi célja egy magánegészségügyi szervezetnek? Az elégedetten 

távozó páciensek újra vissza fognak jönni, ha egészségi állapotuk úgy igényli, ajánlani 

fogják ismerőseiknek, így ez bevételnövekedést fog okozni a szervezet számára. Hogyan 

lehetne még jobban növelni a vevői elégedettséget? Úgy gondolom, hogy az alkalmazottak 

továbbképzése hosszú távon ezt a célt szolgálja. Nem csupán az orvosok és egyéb 

egészségügyi dolgozók fejlesztése a fontos, hanem azon munkavállalóké is, akik gazdasági 

és menedzsment területen dolgoznak. 

Cél
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20. ábra: Páciensek igényeinek maximális kiszolgálása 

Forrás: Saját szerkesztés 

4. A régióban élő emberek egészségtudatának növelése 

Ez a hosszú távú cél értelmezhető a szervezet víziójának is. Az Erzsébet Fürdő egyedülálló 

szolgáltatásainak köszönhetően már az elmúlt tíz évben is sokat tett ennek érdekében. 

Milyen eszközökkel lehetne ezt továbbra is folytatni? Véleményem szerint a közösségi 

programok pozitív hatással vannak egyes társadalmi csoportok tudatosságának 

formálásában. Ilyen programok szervezésére már eddig is volt példa a Fürdő életében, 

különböző előadások keretein belűl. Ezeket továbbra is érdemes folytatni. Mindemellett 

megfontolandó, hogy célszerű-e valamilyen sporttal kapcsolatos rendezvényeket szervezni. 

Legyen szó egy kellemes túrázásról, vagy egy karácsonyi futball bajnokságról, amire baráti 

társaságok jelentkezését várnák. Egy-egy ilyen esemény nem csak a víziót szolgálná, hanem 

marketing értékkel is bírna az Erzsébet Fürdő számára. 

 

21. ábra: A régióban élő emberek egészségtudatának növelése 

Forrás: Saját szerkesztés 
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6. Összefoglalás 

 

Szakdolgozatom célja az volt, hogy egy átfogó képet nyújtsak az olvasó számára, hogyan is 

épül fel ma Magyarországon egy magán egészségügyi intézmény. Erre tökéletes példának 

bizonyult az általam választott bázis szervezet, a miskolci Erzsébet Fürdő Gyógyászati és 

Szűrőközpont.  

Dolgozatom első fejezetében bemutattam, hogy milyen elméleti alapok tartoznak a témához. 

Ismertettem, hogy milyen szervezeti felépítési típusok szerint lehet kategóriákba osztani az 

egyes vállalatokat. Kitértem arra is, hogy milyen folyamatokkal jár egy szervezet 

stratégiájának megalkotása, valamint, hogy milyen típusai vannak.  Ezt követően 

bemutatásra kerültek azok az elemzési módszerek, amelyek alapján a későbbiekben 

vizsgáltam a bázis szervezetet.  Ezek voltak a SWOT, PEST és tovább fejlesztett változatai, 

valamint a Balanced Scorecard.  

Dolgozatom gyakorlati fejezetét az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpont 

bemutatásával kezdtem, majd az interjún szerzett információk és az elméleti rész 

felhasználásával ismertettem az Erzsébet Fürdő szervezeti felépítését, stratégiáját rövid és 

hosszú távú céljait. Az interjú során megtudtam, hogy a kezdetekben saját tapasztalatokra és 

a kapcsolati tőkére hagyatkozva irányította a szervezetet a tulajdonos, majd az idő múlásával 

és a folyamatos fejlődéssel együtt jelentek meg a stratégiai célok meghatározása és a 

funkcionális szervezet felépítése. 

Mi az Erzsébet Fürdő sikerének a kulcsa? Véleményem szerint a tapasztalat nagyon sokat 

segít abban, hogy egyedülálló módon tudják kiszolgálni a pácienseket. Úgy gondolom, hogy 

egy új ügyfél azért tud elégedetten távozni az intézményből, mert az időpontját előre le tudja 

egyeztetni, minimális várakozási idővel járnak a szakrendelések és a Fürdő rendelkezik 

minden olyan szakértelemmel, ami szükséges a páciensek gyógyulásához.  Ezeken felül 

növeli az elégedettség érzését az egyszerű megközelíthetőség, illetve a kellemes és modern 

berendezés, valamint a korszerű technológia. 

Az interjú során többszőr szóba került, hogy mennyire fontos a szervezeti felépítés a célok 

elérésében. Az Erzsébet Fürdő funkcionális szervezeti struktúrája biztosítja a tulajdonos 

számára, hogy minden terület tisztában legyen a stratégiával. A célok meghatározásában a 

legnagyobb feladatot az ügyvezető igazgató vállalja, de az egyes területek vezetői is 
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beleszólhatnak. Az információ könnyedén mozog fentről lefelé és fordítva is, valamint a 

különböző részek között egyaránt. Összeségében kijelenthetem, hogy tanúbizonyságot nyert 

a dolgozat elején felvetett hipotézisem, miszerint egy magánegészségügyi szervezet 

struktúrája hozzájárul a szervezet eredményes működéséhez.  Egy olyan szervezeti felépítés, 

ahol az információ könnyedén mozog a felek között, és a szervezeti egységek tisztában 

vannak a vállalat stratégiáival, könnyebben alkalmazkodik a váratlan helyzetekhez, mint 

ahol ezek a feltételek nincsenek biztosítva. 

Ezúton fejezem ki köszönetemet Kucsma Daniella egyetemi oktatónak, aki végig kísérte a 

szakdolgozati munkámat és hasznos észrevételeivel segítette annak megvalósítását.  

Köszönöm Mohácsi Gábor úrnak, az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpont 

tulajdonosának és egyben ügyvezetőjének irányomba mutatott nyitottságát és 

segítőkészségét, valamint azt, hogy kérdéseimre adott válaszaival támogatta a 

szakdolgozatom elkészültét. 

A tanulmányban ismertetett kutató munka az EFOP-3.6.1-16-2016-00011 jelű „Fiatalodó és 

Megújuló Egyetem – Innovatív Tudásváros – a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást 

szolgáló intézményi fejlesztése” projekt részeként – a Széchenyi 2020 keretében – az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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7. Summary 

The aim of my thesis was to present for the reader a whole picture of the structure and 

operation of a private healthcare organization. I chose the Erzsébet Fürdő Gyógyászati és 

Szűrőközpont, which based in Misolc, Hungary.  

In the first part of my thesis, I describe a theoretical summary. This includes the basics of 

leadership and organization, the characterization of different types of organizational 

structure from linear organizations to matrix organizations. Then I described how the 

strategy making process takes place and what kinf types it has. At the end of the theoretical 

part, I present the analytical methods on the basis of which I will examine the chosen 

organization. First the SWOT, then the PEST, and finally the Balanced Scorecard. 

In the second part of my thesis, I seek the answer to the hypothesis that the structure of a 

private health care organization contributes to the successful operation of a company. I 

describe the history and operation of the chosen organization. I made an interview with Mr. 

Gábor Mohácsi, the owner and managing director of the Erzsébet Fürdő Gyógyászati és 

Szűrőközpont. I will detail the results of our discussion in the various subsections. Among 

other things, we talked about how the idea to start such a business came about, how the 

organization got to its current state, what the structure of the organization looks like, what it 

considers to be the strength of Erzsébet Fürdő, and what it wants to develop. The methods 

of analysis described in the theoretical chapter helped me to describe the results of the 

interview. 

In the third and final part of my thesis, you can read a short summary in which I draw the 

conclusions of the previous chapters and summarize the information I have experienced. 

What is the key to the success of the Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpont? In my 

opinion, the experience helps a lot in being able to serve patients in an unique way. I believe 

that a new client can leave the institution with satisfaction because he can arrange an 

appointment in advance, there is a minimum waiting time for specialist appointments and 

the Organization has all the expertise needed to heal patients. In addition, easy acces and 

modern equipment, as well as state-of-the-art technology, increase your sense of satisfaction. 

During the interview, the importance of organizational structure in achieving goals was 

discussed several times. The functional organizational structure of the Erzsébet Fürdő 

ensures that the owner is aware of the strategy in all areas. The executive director has the 
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greatest role in setting goals, but leaders in each area can also have a say. Information moves 

easily from top to bottom and back, as well as between different parts. All in all, I can state 

that my hypothesis raised at the beginning of the thesis, that the structure of a private health 

care organization contributes to the effective operation of the organization, was proved. An 

organizational structure where information moves easily between parties and organizational 

units are aware of the company’s strategies is easier to adapt to unexpected situations than 

where these conditions are not provided. 
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