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BEVEZETÉS 

 
 
 
A társadalmi-gazdasági fejlődés különböző korszakait a történelem az adott korszakra 
jellemző jelzőkkel látja el. Az emberi társadalom fejlődése az utóbbi évszázadokban 
felgyorsult, s napjainkban is rohamos változás, fejlődés tapasztalható. A XX. századra 
jellemző volt az információs-kommunikációs technológiák elterjedése, a környezetvédelem 
és a globalizáció felértékelődése, a tudás alapú gazdaság és társadalom előtérbe kerülése, 
valamint a minőségügy szemléletének és eszközrendszerének kialakulása. Míg a XX. század 
a „termelékenység évszázada” volt, addig a XXI. század pedig - Juran szerint - a 
„minőségügy százada” lesz. [1] 
 
Természetesen a „minőségtudomány” fél évszázados fennállását megelőző időszakban is 
alkalmazták a minőségügy széles eszköztárának egyes elemeit, mint ahogy az ipari 
forradalom előtt is voltak már gépek és berendezések. A minőségügy sarokköve a vevő 
igényeinek kielégítése. Amíg a naturális gazdálkodás volt a jellemző, amikor is a termelő a 
saját igényeit elégítette ki, fel sem merülhetett, hogy a termék előállítása ne a megrendelő 
igényeit elégítette volna ki. A középkorban is a gyártó és vevő természetes közelségben 
voltak egymáshoz, a szakmai követelmények meghatározására és ellenőrzésére mégis 
létrehozták a céheket, melyek a minőségbiztosítás klasszikus szervezeteinek nevezhetők. A 
XX. század közepétől beszélhetünk a minőségügy rohamos elterjedéséről, különböző 
minőségügyi iskolák és technikák kialakulásáról. 
 
A világméretű gazdasági verseny kihívásaira válaszul létrejött Európai Unió prioritásként 
kezeli  a minőséget, s a minőségkultúra elterjesztése érdekében számos programot indított. 
Magyarország a rendszerváltás óta eltelt időszakban lerakta a minőségügy eszköz-
rendszerének alapjait, melyek elősegítik uniós csatlakozásunkat.  
 
Ishikawa szerint „a minőség oktatással kezdődik és oktatással folytatódik”, azaz a humán 
tényező kerül a fejlődés középpontjába. Ennek megfelelően az oktatási rendszernek óriási 
kihívást jelent a minőségügyi szemlélet kialakítása és a minőségügyi ismeretek átadása. A 
minőségügy eszközrendszerének bevezetése hasonlóképpen komoly feladatot jelent a 
felsőoktatási intézmények és a felsőoktatási irányítás számára. 
 
A XX. század utolsó évtizedében Magyarországon hatalmas fejlődés következett be a 
minőségügyi szemlélet és ismeretek elterjedése terén. A magyar felsőoktatás is kivette részét 
a minőségkultúra széleskörű elterjedéséből, a minőségügy „szellemi alapjainak” lerakásából. 
 
Az értekezés a minőségügy nemzetközi fejlődésének tükrében kívánja bemutatni az elmúlt 
évtized hazai történéseit, a szerző minőségügyi kutatásainak eredményeit és a felső-
oktatásra - ezen belül elsősorban a műszaki felsőoktatásra - váró feladatokat. 
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A kutatás célja és módszere 
 
 
A magyarországi rendszerváltással egy időben jelentek meg a minőség iránti igények csírái a 
magyar gazdaságban és társadalomban, az egyes gazdálkodó szervezetek, a felsőoktatási 
intézmények és a kormányzat szintjén egyaránt. Nagy kihívás várt az országra: a piacgazdaság 
kiépítése. 
Ehhez új szemléletre, új típusú ismeretekre és új „gazdálkodási infrastruktúrára” volt 
szükség. Már ekkor világosan látszott, hogy a gazdaság egészén belül a felsőoktatásra is 
óriási feladatok hárulnak az új paradigmára épülő társadalmi igények kielégítése terén. A 
felsőoktatás képezi a munkaerőpiac „csúcsán” elhelyezkedő munkavállalókat, akiknek a 
minőségkultúra elterjesztésében meghatározó szerepük lehet.  A minőségügy lényegének 
megértéséhez, a szerteágazó minőségtechnikák elterjesztéséhez és alkalmazásához jelentős 
szellemi innovációra volt szükség, melyhez a felsőoktatásnak a kutatás, a nemzetközi 
tapasztalattok átvétele és az oktatás területén ki kellett vennie a részét. Már 1991-ben 
megfogalmazódtak olyan gondolatok, hogy a magyar minőségfejlesztés célja az „élet 
minőségének” javítása, nem csupán a termelés, szolgáltatás és közigazgatás minőségének 
tökéletesítése. 
 
Az egy évtizeddel ezelőtt indult kutatásaimnak az volt a célja, hogy feltárjam azokat a 
kihívásokat, feladatokat, melyek a magyar felsőoktatásra - ezen belül elsősorban a műszaki 
felsőoktatásra - a minőségtudat, a minőségi szemlélet és a minőségügyi ismeretek területén 
várnak. Ehhez társult később a minőségbiztosítás eszközrendszerének megismertetése és 
bevezetése a felsőoktatásban. Az elméleti kutatásokkal párhuzamosan megkíséreltem azok 
átültetését a mindennapi munkába a felsőoktatás különböző szegmenseiben, mivel az idő 
sürgető volt. A társadalom, gazdaság gyors segítséget várt el a magyar felsőoktatástól. Nem 
csupán arról volt szó, hogy a magyar gazdaságnak fel kellett szállnia a „minőségügy 
gyorsvonatára”, hanem közben a gyorsvonat 1993-ban, az Európai Unió megalakulásával 
még tovább „gyorsított”. 
 
Kutatásaim a minőségügy-felsőoktatás relációjában a következő kérdésekre 
terjedtek ki: 
 
a.,  Mit kell oktatni a felsőoktatásban a minőségügy hatalmas tárházából ? 
 

Ezen belül mi tartozzon az alapképzés, a szakirányú továbbképzés, az átképzés és a 
munkaerő-piaci képzések legkülönbözőbb formáinak tananyagába. A tananyagok 
kiválasztásánál különös gondot kellett /és kell/ fordítani arra, hogy európai és globális 
szinten is gyors változásokat figyelhetünk meg a minőségügy területén. Miként lehet a 
kétkedőket meggyőzni arról, hogy a minőségügy fontos, oktatásra érdemes diszciplína ? 
Mi legyen az eddig oktatott - általában bőséges - tananyagokkal és az új ismereteket 
ezek mellett, vagy helyettük oktassuk-e? 

  
b.,  Miből oktassuk a minőségügyi ismereteket a felsőoktatás különböző szintjein ?  
 

Átvegyük-e fordításban a német, japán, vagy amerikai felsőoktatási intézmények 
tankönyveit, vagy kidolgozzuk a magyar viszonyokhoz adaptált tananyagokat. A hall-
gatók megfelelő tananyaggal történő gyors ellátását nehezítette és lassította az a tény, 
hogy a ’90-es évek elején éltük meg a felsőoktatási tankönyvkiadás „rendszerváltását” is, 
amikor is megszűnt a központi, állami tankönyv ellátás. A felsőoktatási intézményeknek 
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és a tankönyvkiadóknak pedig nem volt kellő tőkéjük a tananyagok kidolgoztatásához 
és kiadásához. Az alapképzésben és a továbbképzésben használhatók-e ugyanazok a 
könyvek? Milyen legyen a különböző képzési formákban felhasznált tankönyvek 
árképzése, különös tekintettel a változó állami támogatási rendszerre? 

 
c.,  Milyen tantágy/ak/ keretében oktassuk a minőségügyi ismereteket?  
 

Legyen egy önálló tantárgy, mely megalapozza a minőségügy oktatását, s erre épüljenek 
a szaktárgyakhoz kapcsolható ismeretek, vagy a minőségügyi ismeretek közvetlenül 
épüljenek be az egyes szaktárgyakba (műszaki, agrár, kereskedelmi, stb.)? A probléma 
megoldását nehezítette az a körülmény, hogy a kilencvenes évek elején a magyar 
felsőoktatás a kötelező óraszámok csökkentésének időszakát élte, így újabb ismeret-
anyag, vagy tantárgy beépítése a tantervekbe különös nehézségeket okozott. 

 
d.,  Milyen legyen a magyar minőségügyi szakemberképzés struktúrája? 
 

Milyen minőségügyi szakképesítések jelenjenek meg az Országos Képzési Jegyzékben 
/OKJ/, a felsőoktatás alapképzési és továbbképzési rendszerében ? Átvegyük-e az 
EOQ /Európai Minőségügyi Szervezet/ képzési rendszerét, vagy saját rendszert 
építsünk-e ki? Hogyan viszonyuljon egymáshoz az iskolai rendszerű és az iskolai 
rendszeren kívüli képzés és a megszerezhető képesítések? Hogyan viszonyuljunk az 
Európában és a világban elterjedt, sokszínű képet felmutató minőségügyi iskolákhoz? A 
minőségügyhöz általánosságban értő /generalista típusú/, vagy az egyes 
szakterületekhez értő /specialista típusú/ minőségügyi szakképzést honosítsunk meg az 
országban? Az egyes minőségügyi szakképesítések hogyan épüljenek egymásra? 

 
e., Ki oktassa a minőségügyi ismereteket, mint a magyar felsőoktatás számára új 

ismeretanyagot?  
 

Tekintettel arra, hogy a minőségtudomány(?) új diszciplína, Magyarországon a 
rendszerváltáskor iskolarendszerben minőségügyi szakemberképzés még éppen hogy 
csak megindult, nem volt kellő számú képzett oktató. Meg kellett találni annak az útját-
módját, hogy miképpen lehet minél gyorsabban és minél nagyobb számban kiképezni a 
„multiplikátorokat” a felsőoktatás számára. Hogyan lehet szellemi és anyagi forrásokat 
– hazait és nemzetközit – biztosítani az iskolarendszerű képzés számára?  Hogyan lehet 
az iskolarendszeren kívüli minőségügyi képzés – a külföldi képző szervezeteknek 
köszönhetően dinamikusan növekvő kapacitását – kamatoztatni a felsőoktatásban? 

 
f., A minőségügyi szakemberképzésben milyen szerepe lehet az egyes 

résztvevőknek?  
 

A rendszerváltással megváltozott viszonyokra is tekintettel mi a feladata az államnak, az 
autonóm egyetemeknek és főiskoláknak, a hazai és nemzetközi minőségügyi 
szervezeteknek, a minőségügy területén működő magyar cégeknek és 
vegyesvállalatoknak ? Hogyan biztosítható a minőségügy területén az összes érdekelt fél 
összefogása? Miként lehet megelőzni azt, hogy egyes minőségügyi iskolák, filozófiák 
hegemón szerepre tegyenek szert ? A ’90-es évek első felében a magyar gazdaság és 
társadalom egyes területein a minőségügyi gyakorlat megelőzte a minőségügy 
„reguláris” oktatását. Milyen módon lehet elérni azt, hogy az oktatás minél előbb 
behozza lemaradását, a mindennapi gyakorlat „megtermékenyítőleg” hasson a 
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felsőoktatásra ? A helyzetet tovább bonyolította az a tény, hogy a minőségügyhöz értő 
szakembereket a gazdaság felszívta, mivel kiemelt jövedelmet tudott biztosítani 
számukra. 

 
g.,  Milyen legyen a felsőoktatás minőségbiztosítási rendszere ?  
 

Elegendő-e a felsőoktatási törvény által 1993. szeptember 1-jén bevezetett akkreditációs 
rendszer, vagy még másra is szükség van?  A törvény által létrehozott  FTT 
/Felsőoktatási és Tudományos Tanács/, MAB /Magyar Akkreditációs Bizottság/, 
valamint az egyéb, szakmai és érdekvédelmi fórumok garantálhatják-e a magyar 
felsőoktatás minőségét, tekintettel a nemzetközi ekvivalencia igényekre is? A felső-
oktatás elégedjen meg a  minőség külső értékelésével, vagy vezesse be az önértékelést? 
A gazdaságban elterjedt minőségbiztosítási technikákat alkalmazza, vagy saját 
minőségbiztosítási rendszert vezessen be? Elegendő-e a minőséget biztosítani, értékelni, 
vagy a minőségtökéletesítésre kell a hangsúlyt helyezni? A különböző múlttal, 
presztízzsel rendelkező felsőoktatási intézmények azonos, vagy eltérő minőségügyi 
technikákat alkalmazzanak-e? Milyen minőségbiztosítási rendszert építsenek ki -a gyor -
san szaporodó- egyházi és alapítványi felsőoktatási intézmények? A felsőoktatási 
intézmények minőségfejlesztése az autonóm intézmények belügye, vagy az államnak, a 
MAB-nak, esetleg egyéb szervezetnek vannak teendői ezen a téren? A felsőoktatás 
jelentős közpénzeket használ fel, a társadalom ezért átláthatóságot vár el. A minőségügy 
hogyan tud hozzájárulni ezen elvárás teljesítéséhez? A hallgatói felvételi létszámok 
gyors növekedése következtében az „elitképző” felsőoktatásból „tömegoktatás” alakult 
ki. A minőségbiztosítás eszközrendszere hogyan segítheti a színvonal megőrzését? 

 
h., A felsőoktatási intézmények szervezetének és oktatásának 

minőségtökéletesítését milyen  eszközökkel lehet elősegíteni?  
 

Jogszabályi kényszer, ajánlott módszer/ek/ közreadása, tanácsadás, vagy milyen más 
módszer vezethet az optimális eredményhez?  A felsőoktatásban érdekelt felek - a 
végzett hallgatóktól a kamarákon keresztül a társadalmi tanácsokig - milyen formában 
segíthetik a felsőoktatási intézményekkel szemben támasztott igényeknek való 
megfelelést? Az egyes felsőoktatási intézmények sikeres algoritmusait hogyan lehet 
közkinccsé tenni? A pozitív külföldi példákat hogyan lehet a magyar felsőoktatásban 
meghonosítani, ügyelve természetesen a magyar felsőoktatás hagyományos értékeinek 
megőrzésére? A Nemzeti Minőségi Díj, vagy más, hazai, vagy nemzetközi díj 
kiterjeszthető-e a felsőoktatásra? A felsőoktatási intézmények – valamilyen 
szempontrendszer szerint megállapított – minősége, rangsora és az állami finanszírozás 
között lehet-e közvetlen összefüggés? Az egyes felsőoktatási intézmények oktatási 
színvonala és az intézmény fejlesztése között milyen összefüggés legyen? A 
színvonalasabbak kapjanak további forrásokat, vagy az elmaradottabbak részesüljenek 
kiemelt fejlesztésben a hátrány behozásához? A felsőoktatási intézmények fejlesztése és 
az adott régió fejlesztése között milyen összefüggés legyen? 

 
      
 
A fenti kérdéscsokor alapján egyértelműen látható, hogy kutatásaimban a minőségügy és  
felsőoktatás tágabb összefüggéseit vizsgáltam, generalista megközelítési szempontból. A 
kutatás módszere elméleti megközelítésből indult ki, majd elemeztem és értékeltem a 
külföldi és a felsőoktatáson kívüli minőségügyi rendszereket, kidolgoztam ezek megfelelő 
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adaptációit, s közreműködtem ezek gyakorlati bevezetésében és folyamatos 
tökéletesítésében. A kutatás egyes fázisait egyedül, más részeit pedig különböző teamekben 
végeztem /lásd publikációs jegyzék és szakmai önéletrajz/. A kutatás szerteágazó jellege 
miatt egyes területeken lezárult a teljes minőségfejlesztési /PDCA/ ciklus – például a 
tankönyv területén –, másutt pedig különböző stádiumban van. A minőségügy 
alapfilozófiájának és a minőségtudomány rohamos fejlődésének következtében a kutatás 
minden szegmensében folyamatos tökéletesítésre van /és lesz/ szükség, a részterületeken 
specialisták közreműködése szükséges.  
 
 
A közel egy évtizedes kutatói tevékenységem négy pillérre épült: 
 

Szakértőként az volt a célom, hogy feltárjam azokat a relációkat, melyek a minőségügy 
legkülönbözőbb területei, szervezetei és a felsőoktatás között minőségügyi szempontból 
meghatározhatók, s hogy ezen összefüggéseket, kapcsolatokat hogyan lehet a 
felsőoktatás számára kamatoztatni. 

 
Tanárként azt kutattam - és amilyen gyorsan lehetett, a hétköznapi oktató-nevelő 
munkámba is átültettem -, hogy a felsőfokú alap- és továbbképzésben, iskolarendszeren 
belüli és kívüli képzésekben mit, miből és hogyan lehet oktatni. 

 
Szerzőként, előadóként azt vizsgáltam – és a publikációs jegyzékben fellelhető 
fórumokon számot is adtam róla –, hogy a minőségügyi ismeretek rohamosan változó, 
bővülő tengerében melyek az időt álló, általános, és melyek a gyorsan változó, az egyes 
szektorokon belül átadandó minőségügyi ismeretek. 

 
Köztisztviselőként a minőségügy nemzetközi és országos tendenciáit elemeztem abból a 
szempontból, hogy a felsőoktatás speciális körülményeire tekintettel milyen módon 
lehet a lehető leggyorsabban elterjeszteni a felsőoktatásban a minőségügyi szemléletet az 
oktatás, a kutatás és az intézmény irányítás szintjén egyaránt. 

 
  Kutató-fejlesztő munkámban tehát az elméleti kutatás, a fejlesztői tevékenység és a 

gyakorlati kivitelezés egymásra épült, egymást kiegészítette és egyúttal további 
fejlesztésekre inspirálta. Más szempontból pedig a köztisztviselői, a szakértői, a tanári és 
a szerzői aspektusok együttesen határozták meg kutatásaim célját és módszerét. A 
fentiekben megfogalmazottakból egyértelműen kiviláglik, hogy gondolkodásom a 
generalista megközelítésre épült, és egymás kölcsönhatásában vizsgáltam a minőség 
oktatását és az oktatás minőségét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. A minőségügy kialakulása és fejlődési szakasza 
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1.1. A minőségügy előtti korszak 
 
Az ókorban és a korai középkorban a termékeket kézi munkaerővel állították elő, részben 
saját használatra, részben harmadik személynek. Mivel a gyártó általában jól ismerte a 
vásárlókat, így természetszerűen tökéletesen ismerte kívánságaikat is. 
 
A középkortól a XIX. századig terjedő időszakban a közvetítői kereskedelem 
felvirágzásával a termelő és a fogyasztó között a közvetlen kapcsolat megszűnt. A termelő 
és a fogyasztó közé új láncszem kerül: a kereskedő. A termékek minőségét a céhek 
ellenőrzik. A vizsgálatot „céhmesterek” végezték, akik a jóváhagyott terméket 
garanciapecséttel látták el. Az 1800-as évek elején megjelentek a vállalati, majd ágazati 
szabványok, a hitelesített mérőeszközök. Általánossá vált a méréseken alapuló ellenőrzés, 
amivel a kialakuló nagyipar keretei között is megfelelhettek a termékek a vevői 
elvárásoknak.  
Az 1900-as évek elejéig a mérések tökéletesedtek, az ellenőrzés szerepe pedig tovább nőtt.  
A XX. század elején kiemelkedő volt a Henry Ford által kifejlesztett futószalagszerű 
gyártás, valamint a Frederick W. Taylor üzemszervezési rendszere. 1922-ben G. S. Radford 
az ellenőrzést formálisan a minőséghez kapcsolta. Szerinte a minőség a „megfelelés a 
meghatározott követelményeknek”. Fő hangsúlyt az ellenőrzésre helyezte: számlálás, 
minősítés, javítás. Az ellenőröktől nem várták a rossz minőség okainak feltárását.  
 
 
1.2. A fejlődés extenzív és intenzív szakasza 
 
A XX. században kialakult minőségirányítást két fő szakaszra oszthatjuk: extenzív és 
intenzív. Az egyes szakaszokban más volt a termelési kultúra, a kínálati-keresleti viszonyok, 
más volt a minőséggel foglalkozók szervezete, kapcsolata a termeléssel, mások voltak a 
célok és a rendelkezésre álló módszerek. 
 
Az extenzív szakaszban csak minőségellenőrzésről beszélhetünk. Fő cél a végtermék 
ellenőrzése volt, azaz hogy megtalálják a hibás terméket, nehogy elhagyhassa a gyárat. A 
minősítés tehát az utolsó termelési fázis után történt. A hibázó személyt szankcióval 
büntették. 
 
Az intenzív fejlődési szakaszban minőségszabályozásról beszélhetünk. Fő cél a hiba korai 
észlelése és a hiba okának megszüntetése. A súlypont tehát a prevencióra helyeződött át, 
megnőtt az emberi tényező szerepe.  
 
Az extenzív és intenzív fejlődési szakaszt és azok főbb jellegzetességeit az 1.1. ábra mutatja.  
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1.3. A XX. század második felének minőségirányítási fázisai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Az 1.2. ábra – A XX. század második felének minőségirányítási fázisai 

A minőség-
koncepció 
jelentősége és 
összetettsége/
komplexitása 
nő. 

V. FÁZIS 
 
Hálózat, - információ- és 
környezetközpontú Piac: 
A vevő-szállító hálózat 
növekedése. 
Kölcsönös probléma-
megoldás. 
A szolgáltatás 
minőségének fontossága 
nő. 
Az emberek 
jólinformáltságának 
köszönthetően 
megnövekszik a környezet 
és a társadalom fontossága.
Munkahelyi egészség és 
biztonság. 
Fogyasztóvédelem. 
 
Környezet- és információ 
menedzsmentet is magába 
foglaló TQM. 

IV. FÁZIS 
 
Szolgáltatói Szektor Piac: 
A termékminőség 
(hardware) már magától 
értetődővé válik, 
komplexebb 
termékszemlélet 
(termékek, információ, 
szerviz, viselkedés) 
vevőközpontúság. 
 
Tanúsított 
Minőségirányítási 
Rendszerek. 
A TQM mint vezetési 
módszer, Minőségi díjak 

III. FÁZIS 
 
Kiéleződő Piac: 
Verseny a beszállítók 
között. 
 
Statisztikai eljárások. 
 
A termelési folyamatok 
rendszerbe szervezése. 
 
Tanúsított 
Minőségbiztosítási (QA) 
Rendszerek.

II. FÁZIS 
 
Fogyasztói Piac: 
Egyensúly a kereslet és a 
kínálat között. 
 
Az első egyszerű minőségi 
előírások (átvételi 
hibaszint, AQL). 

I. FÁZIS 
 
Keresleti Piac: 
A termelésre és a 
mennyiségekre koncentrál.

Minőségellenőrzés

Minőségbiztosítás

ISO 9000

Teljeskörű minőségirányítás

1960 1970 1980 1990 2000

Az értékek és a megközelítések/ 
módszerek változása a minőség 
jelentőségének növekedésével. 

A piacok 
telítődése 
miatt bővül a 
termékválasz-
ték.  
Rövidül a 
termékek 
életciklusa. 

Az idők 
folyamán 
változó 
nézetek és 
megközelí-
tések. 



 

 
 
 
Az 1.2. ábra komplex módon mutatja be a minőségirányítás intenzív szakaszának jellegzetes 
fázisait. Az ábrán jól követhető a piacgazdaság és a minőségirányítási rendszerek fejlődése 
közötti összefüggés, melynek lényege, hogy a piaci verseny fokozódását az egyre 
bonyolultabb minőségirányítási rendszer hogyan követi, hogyan szolgálja ki. A század 
utolsó évtizedében a termelő szektor mellett a szolgáltatási szférában is egyre inkább 
elterjednek a minőségirányítási rendszerek. Az ezredforduló a szűken értelmezett minőség 
központú irányítási rendszereket kiterjeszti teljes körű minőségirányítási rendszerekké, 
melyekben megjelenik a környezet, a termékfelelősség, a fogyasztóvédelem, a 
biztonságtechnika, a munkahelyi egészség és biztonság, a társadalmi hasznosság kérdésköre 
is.  
 
Az 1.3. ábra a minőség megjelenési szintjeit és szabályozó rendszereit mutatja be. A 
termékre, szolgáltatásra vonatkozó minőségellenőrzési rendszertől az emberi élet, a 
társadalmi fejlődés egészét átölelő komplex életminőség elérése a cél. Ezzel a 
megközelítéssel biztosítható a fenntartható fejlődés ideája. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. ábra 
A minőség megjelenési szintjei és szabályozó rendszerei 
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Az emberi tevékenységeknek – termék előállítása, vagy szolgáltatás biztosítása – megfelelő 
értékrendet kell biztosítaniuk annak érdekében, hogy az élet minősége javuljon. A 
különböző minőségbiztosító és minőségfejlesztő módszereknél erre az alapérvényű 
követelményre tekintettel kell lenni; nem szabad elsüllyedni a részletekben és nem szabad 
szűk csoportérdekeket előtérbe állítani.  
 
Az életminőség értékszemléletű értelmezését mutatja be Veress Gábor nyomán  az 1.3.1. 
ábra [2.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

1.3.1. ábra 
Az életminőség értékszemléletű értelmezése 

 
 
A legmagasabb fokú emberi tevékenységben, a gondolkodásban „paradigmaváltásra” van 
szükség. Az eddigi követő (reaktív) megközelítés helyett megelőző, kezdeményező 
(proaktív) gondolkodás lehet versenyképes. Az 1.3.2. ábra a két megközelítés 
leglényegesebb elemeit tünteti fel a minőségügy terminológiájával.  
 

REAKTÍV 
megközelítés Változás PROAKTÍV 

megközelítés 
Hibajavítás ⇒ Megelőzés 
Reklamációkezelés ⇒ Elégedettség mérés 
Folyamatok javítása ⇒ Folyamatos fejlesztés 
Megrendelések teljesítése ⇒ Vevői igények figyelembe vétele 
Felelősségek szabályozása ⇒ Felhatalmazás, bevonás 
Képzés ⇒ Kompetencia 
 

1.3.2. ábra 
Paradigmaváltás a gondolkodásban 

 
 
 
(A minőségüggyel és a felsőoktatással összefüggő rövidítésekhez lásd Veress Gábor: A 
felsőoktatási intézmények minőségmenedzsmentje című könyvét. [2].) 
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2. A meghatározó minőségirányítási modellek 
 
 
2.1. A minőségügy gurujai 
 
A minőségügy XX. századi kifejlesztése és elterjesztése néhány guru nevéhez fűződik, akik 
a gyakorlatban sikeresnek bizonyult elméleteket, módszereket fejlesztettek ki. Az 
alábbiakban őket vesszük sorra, a hozzájuk fűződő újítások egyikének bemutatásával.  
 
E. A. Shewart (1891-1967) helyezte tudományos alapokra a minőség fogalmát. Ő ültette át 
a statisztikai módszereket a gyárak minőségügyi ellenőrzésének rendszerébe. 
 
E. W. Deming (1900-1993) Shewart tanítványaként Japánban fejlesztett ki alkotó 
munkásságát a II. világháború után. Nevéhez fűződik a folyamat ellenőrző diagramok 
felhasználása, a folyamatos javítás és a vezetői felelősség előtérbe állítása. A folyamatos 
fejlesztés alapgondolatának elterjesztésében jelentős eredményeket ért el. A japánok 
elismerésük jeléül Deming körnek nevezték el a PDCA ciklust és Deming neve fémjelzi a 
japán minőségi díjat.  
 
J. M. Juran (1900-……) nevéhez fűződik annak a kérdésnek a feltétele, hogy: „Mi az a 
minőség, ami elégséges?”. Egy bizonyos minőségi szint eléréséhez szükséges költségeket 
felosztotta elkerülhető és elkerülhetetlen költségekre. Így a minőség-költség tervezhetővé 
vált. 
 
A. V. Feigenbaum arra világított rá, hogy a jó minőségű termékek gyártása a teljes körű 
minőségirányítás keretein belül jobban megoldható, mint ha a gyártási folyamatok 
elszigetelődnek egymástól (TQC = Total Quality Control = teljes körű minőségirányítás). 
 
P. B. Crosby vezette be a nulla-hiba elméletét. 
 
M. Imai nevéhez fűződik a Kaizen módszer kifejlesztése, melynek lényege a folyamatok 
állandó fejlesztése.  
 
G. Taguchi szerint a termék tervezésének szakaszában a minőségbiztosításra kell 
koncentrálni. Módszere a kísérlettervezés, melynek fő lépései: rendszertervezés, 
paramétertervezés, tűréstervezés.  
 
K. Ishikawa nevéhez fűződik a róla elnevezett „halszálka-diagram”, mely a hibák ok-okozati 
összefüggéseit ábrázolja. Jelentős mértékben járult hozzá a minőségszabályozó körök és az 
egész vállalatra kiterjedő minőségbiztosítási rendszerek fejlesztéséhez. 
 
 
2.2. A PDCA ciklus 
 
A folyamatos fejlesztés alapmodellje a W. A. Shewart által bevezetett, a W. E. Deming által 
használt és sokak által továbbfejlesztett, illetve alkalmazott közismert PDCA ciklus (P = 
Plan = tervezd meg; D = Do = csináld meg; C = Check = ellenőrizd; A = Act = avatkozz 
be). 
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A javítási ciklus végére jobb minőséget érhetünk el, mint amilyen a kiindulás volt. Ekkor 
újabb és újabb fejlesztési ciklusokba kezdhetünk, melyek egy spirált jelképeznek, s  
jelképezik a folyamatos javítást, tökéletesítést.  
 
PDCA ciklus alkalmazásával készül például egy új tanterv, melyet néhány évre 
„befagyasztanak”, azaz szabványosítják. Ez a szabványosított változat az SDCA ciklus (S = 
standardisation = szabványosítás). E ciklusok a mindennapi emberi tevékenység általános 
cselekvési modelljeit jelentik, szerteágazóan használjuk őket, s a különböző 
minőségfejlesztési filozófiák is ezekből indulnak ki.  
 
 
A 2.2. ábra a PDCA folyamatos fejlesztési modell oktatási alkalmazását mutatja be. 
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2.2. ábra 

A PDCA ciklus oktatási alkalmazása 
 
 
 
 
 
A 2.2.1. ábra a folyamatos fejlesztési spirált mutatja be a szervezet oktatási alrendszerére 
vonatkoztatva. 
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2.2.1. ábra 
A folyamatos fejlesztési spirál oktatásra 

 
 
 
2.3. Az ISO 9000-es szabványcsalád 
 
A technikai-technológiai fejlődés gyakran a hadiiparból, illetve a hadseregből indul ki. Így 
volt ez a világméretűvé vált és a termelés, szolgáltatás, humán ágazatok egészére 
alkalmazható ISO 9000-es szabványcsaláddal, mely 1987-től vált nemzetközi (világ) 
szabvánnyá, a 2000. december 15-én kiadott új változata pedig a minőségfejlesztést is 
támogató korszerű szabvánnyá.  
 
Tanulságos és igen sok szempontból elemzésre érdemes a 2.3. ábrán bemutatott folyamat, 
mely az ISO 9000-es szabványcsalád kialakulását, általánosítását és fejlesztését mutatja be.  
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2.3. ábra  
Az ISO 9000 szabványcsalád története 
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Az MSZ EN ISO 9001-1:1996 számú szabvány 20 pontban sorolta fel a minőségbiztosítási 
rendszer kiépítendő és tanúsítható elemeit. Az általános megfogalmazások a társadalmi-
gazdasági tevékenységek tetszőleges területére adaptálhatóak. A 20 pontból a felsőoktatásra 
– némi egyszerűsítéssel – a 13. számú mellékletben bemutatott 12 pont bír különös 
jelentőséggel. 
 
 
 
2.4. A TQM modellje 
 
A TQM (Total Quality Management) minőségfejlesztési filozófiája a minőségguruk 
tanításait a gyakorlati tapasztalatokkal ötvözve hatékonyan valósítja meg a teljes körű 
minőségmenedzsmentet. A folyamatos minőségtökéletesítést célzó, három alapelvre épülő 
(összpontosítás a belső és külső vevőkre, folyamatok állandó javítása, teljes elkötelezettség) 
és hat támogató elemet felhasználó komplex minőségfejlesztő módszerek összefüggése. 
[16.] 
 
 
A TQM modelljét, mely a felsőoktatásra is értelmezhető [2.] , a 2.4. ábra mutatja be. 
 
 
 
Célkitűzés 

Folyamatos javítás 
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2.4. ábra 
A TQM modellje 
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2.5. ISO 9000 vagy TQM ? 
 
Gyakran teszik fel a fenti kérdést, amelyre nem lehet egyszerűen igennel, vagy nemmel 
válaszolni. A módszer választása mindig a körülményektől és a céloktól függ. Természetesen 
a két megközelítési mód értelmes és folyamatos alkalmazása jobb eredményre vezet. 
Gyakran a vevői igények döntenek e kérdésben is. Mindkét filozófia széleskörűen elterjedt 
és továbbra is terjed, mindkettő eredményes lehet. Mindegyiknek vannak sajátos ismérvei, 
de egyúttal közös jellemzőik is. Az ISO 9000:2000 szabványcsalád számos elemet beépített a 
TQM filozófiájából. 
 
 
A 2.5. táblázat – némi egyszerűsítéssel – számba veszi a „régi” ISO 9000 és a TQM 
különböző ismertetőjeleit. 
 
 

ISO 9000 TQM 
működésre, eredményre orientált ember és hatékonyság központú 
statikus szemléletű dinamikus szemléletű 
mérhető paraméterek állandóan változó jellemzők, önfejlesztés 
harmadik fél általi tanúsítással zárulhat önértékelés, melynek nincs befejezett 

állapota 
célja a megrendelő bizalmának elnyerése szervezeten belüli bizalom meglétét is 

fontosnak tartja 
részletes írásbeliség főleg elveket, eljárási szabályokat rögzít 
külső ellenőrzés egyéni azonosulás a célokkal, egyéni 

felelősségvállalás 
célja a termékminőség folyamatos 
fenntartása (minőségbiztosítás) 

célja a termékminőség folyamatos 
fejlesztéses (minőségfejlesztés) 

megrendelő a külső vevő belső vevőt is értelmez 
szabványban rögzített zárt rendszer kifelé is nyitott rendszer, állandóan fejlődik 
a szervezet meghatározott részét vizsgálja a szervezet egészére kiterjedő filozófia 
a dolgozók képzését fontosnak tartja a képzésen túl az azonosulást is feltételezi a 

dolgozóknál, motivál 
  

2.5. táblázat 
Az ISO 9000 és a TQM ismertetőjelei 

 
 
 
 
A 2.5.1. ábra az ISO 9000 és a TQM hatásterületeinek és mértékének összehasonlítását 
mutatja Papp Ottó szerint [92]. Az ábra egyúttal arra is példa, hogy a TQM iránt 
„elkötelezett” szakember miként vélekedik az ISO 9000-es szabványról… A TQM több 
szempontra tér ki és a közös szempontokat is mélyebben érinti, mint az ISO 9000. Az ISO 
9000:2000 verziója részben átveszi a TQM egyes elemeit is, így 2001-től nagyobb  a két 
hatásterület közös része. 
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         Vezetés 
           100      Dolgozók  
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2.5.1. ábra - Az ISO 9000 és a TQM hatásterületei 

 
 
 

2.6. Az EFQM modell 
 
Az utóbbi évtized dinamikusan terjedő  minőségfejlesztési módszere az önértékelésen 
alapuló EFQM (European Foundation for Quality Management) modell. A modell – mely 
egyúttal az Európai Minőségi Díj értékelési szempontrendszere is – az Európai Bizottság és 
az EOQ (Európai Minőségügyi Szervezet) támogatását is élvezi. 
 
A díj ösztönzi és támogatja az európai szervezeteket, hogy vegyenek részt olyan 
minőségjavító tevékenységben, amelyek végső célja az üzleti kiválóság elérése, a vevői 
megelégedettség, a dolgozói megelégedettség, a társadalomra gyakorolt hatás és az üzleti 
eredmények terén, továbbá támogatja az európai szervezetek vezetőit annak a folyamatnak a 
felgyorsításában, amelynek eredményeként a TQM döntő tényezővé válik a globális 
versenyelőny elérésében. 
 
Az önértékelésen alapuló EFQM modell segíti a szervezeteket az erős és a gyenge pontok 
felismerésében, a fejlesztési irányok kijelölésében. A modell alapgondolata szerint a vevői és 
dolgozói elégedettséget, a pozitív társadalmi hatást a vezetés megalapozott üzletpolitikával 
és stratégiával a dolgozók, az erőforrások és folyamatok menedzselésén keresztül éri el, ami 
kiváló üzleti eredményhez vezet.  A modell igen sokrétűen értelmezi a minőséget, 
ugyanakkor folyamatos minőségtökéletesítésre ösztönöz. 
 
Az önértékelést szakmai-módszertani segédanyagok és felkészítő tréningek segítik, tehát 
nem kell attól tartani, hogy a módszer alkalmazásával a szervezet belterjessé válna, 
elszakadna a valós külső folyamatoktól. Az értékelés két főcsoportra oszlik, feltételek és 
eredmények, melyek 9 csoportra és 32 alcsoportra bontásával lehet a szervezetek 
önértékelését elvégezni. Az 1000 pontos rendszerben a kiválóak eddig 600-700 pontot értek 
el. 
 
/Az EFQM modell felépítését a Nemzeti Minőség Díjnál tárgyaljuk./ 

80
40

TQM

ISO 9000
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2.7. A minőségfejlesztés egyéb támogató technikái 
 
A különböző minőségbiztosítási, minőségfejlesztési módszereket számos technika 
támogatja, melyek egy része több módszernél is felhasználásra kerül, míg mások csupán 
egyes módszerek támogató eszközei. A minőségfejlesztés „alaptechnikája” a PDCA ciklus, 
melyet korábbi alfejezetben már tárgyaltunk. A minőségi guruk által kifejlesztett technikákat 
is korábban már bemutattuk. 
 
A benchmarking (szintkijelölés, összemérés) a minőségközpontú vállalatvezetési módszerek 
között jelentős körben felhasználásra kerül. Az adott szervezet által kijelölt és elérendő cél 
lehet az adott ipar átlaga, legjobbja, vagy egy más cég alkalmazott módszere. 
 
A QFD (Quality Function Deployment) a minőség funkciókat fejezi ki, melynek keretében a 
vevő igényei konkrét műszaki igényekké alakíthatóak a termékfejlesztés és előállítás 
folyamatában. Ezáltal csökkenthető a tervezési és gyártási hibák száma és káros hatása.  
 
Az FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) a meghibásodások módjának és a hibák 
hatásainak elemzése révén hatékony eszköz a termékek és a szolgáltatások lehetséges 
meghibásodásainak és ezek hatásainak elemzésére. Ez a kockázatelemző-módszer alkalmas a 
hibák meghatározására és kiküszöbölésére a tervezés, fejlesztés, gyártás és használat során 
egyaránt, mindenekelőtt a meghibásodás megelőzése céljából.  
 
A SWOT (Strengs, Weaknesses, Opportunities, Troubles) analízis az adott szervezet 
erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és kihívásait együttesen vizsgálja, s ezáltal kijelöli az 
adott cég számára a következő időszak tennivalóit. Ez a módszer is nagymértékben terjed, a 
menedzsment technikák alapeszközei közé tartozik egyre inkább.  
 
A minőségfejlesztésre is felhasználható további technikák: 
 adatgyűjtő lap: ki, mit, mikor, hol, hányszor csinált, 
 ellenőrző lap: megcsináltuk-e az előírt feladatokat? 
 grafikonok: hogyan alakulnak különböző független változók mentén a paraméterek? 
 folyamatábra: mit és milyen sorrendben kell végrehajtani? 
 brainstorming (ötletroham): kinek, milyen javítási ötletei vannak? 
 ok-okozati (halszálka) diagram: mi okozhatja a problémákat? 
 Pareto elemzés: melyek a legnagyobb problémák? 
 korrelációdiagram: hogyan alakulnak a paraméterek az egyes tényezők között? 
 szabályozókártyák: hogyan változnak a paraméterek az idő függvényében? , stb., stb.. 

 
A minőségfejlesztési módszereket fel lehet osztani reaktív (követő) javítási és proaktív 
(megelőző) javítási módszerekre. 
 
A minőségirányítási rendszerek kiegészülhetnek a minőségügyhöz kapcsolódó egyéb 
menedzsment módszerekkel. Ezek között leginkább elterjedt a KIR (Környezetközpontú 
Irányítási Rendszer), mely az ISO 14 000 szabványcsalád előírásain nyugszik, hasonlóan az 
ISO 9000-es szabványcsaládhoz. A rendszer kiépítéséről harmadik fél által tanúsítványt is 
lehet szerezni. A MEBIR (Munkahelyi Egészség- és Biztonság Irányítási Rendszer) az 
MSZ/T/28880 szabvány tervezet alapján építhető ki. Amikor a minőségközpontú irányítási 
rendszer más rendszerrel együtt kerül kiépítésre, akkor ezt a rendszert integrált irányítási 
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rendszernek hívják. Az integráltság szintje, mértéke – a fejlődéssel párhuzamosan – 
növekszik. E menedzsment módszerek célja a korábban már részletezett komplex 
életminőség megközelítése, elérése.   
 
Az utóbbi időszak kutatásainak egyik ága a különbözőségek mérésére és menedzselésére 
irányul. A „Diversity Excellence Modell” célja a szervezet támogatása abban, hogy az 
önértékelést kiterjessze saját „realitásaira”, specifikusan mérje saját előrehaladását azáltal is, 
hogyan menedzseli a „különbözőségeket”.  
 
A minőségfejlesztésnek számos egyéb módja, technikája létezik, melyek a szakirodalomban 
megtalálhatóak. [2.] 
Mindegyik módszer lényege az, hogy a minőség fejlesztésével szisztematikusan, tudatosan és 
folyamatosan kell foglalkozni.  
 
 
2.8. Szektoriális minőségfejlesztési technikák 
 
Az általános minőségfejlesztési technikákból, vagy azok mellett kifejlesztettek az egyes 
ágazatokra alkalmazott módszereket. Ezek néha az általános módszerek mellett, néha pedig 
kizárólag önmagukban használatosak. Egyes meghatározó világcégek eljárásai is az egész 
iparágban elterjedtek és elfogadottak (GE, IBM, …). 
 
Az autóiparban általánossá vált a QS 9000 és a VDA.6 minőségirányítási rendszer, melynek 
révén a beszállítói minőség biztosítása és tanúsítása garantálható. Áttörést jelentett, amikor – 
a korábbi konkurens cégek – a General Motors, a Ford és a Chrysler elfogadták egymás 
minőség tanúsítványait. 
 
A HACCP módszerével az élelmiszeriparban, a vendéglátóiparban és a gyógyszeriparban 
határozzák meg a veszélyeket, a kritikus szabályozási pontokat, s biztosítják ezáltal a 
megkívánt minőséget.  2001. végéig a vendéglátóiparban  bevezették Magyarországon. 
 
A GMP és GLP a jó gyártási és laboratóriumi gyakorlatot rögzíti, főleg a gyógyszeriparban.  
 
A NATO minőségbiztosítási rendszerét az AQAP szabványok tartalmazzák. 
 
 
2.9. Minőségi díjak, az üzleti kiválóság 
 
A minőségügyben kiemelkedő eredmények elérésére és elismerésére a világ számos 
országában alapítottak minőségdíjat. Elsőként 1957-ben Japánban hozták létre a Deming 
díjat. A TQM bevezetésében kiváló eredményeket elért vállalatok elismerésére az Amerikai 
Egyesült Államokban 1988-ban alapították a Malcolm Baldrige díjat.  
 
Európában 1992-ben hozták létre az Európai Minőség Díjat, mely az EFQM üzleti kiválóság 
modelljén alapszik, mint ahogyan ezt korábbi alfejezetben írtuk. Az EFQM modelljét vette 
át számos európai ország is nemzeti minőségi díjának megalkotásához, így a magyar, 
osztrák, norvég, lengyel, portugál, orosz, szlovén, spanyol, svájci, holland, török és brit 
modell kompatibilis az európai minőségi modellel. Természetesen e modell is „élő”, azaz a 
változó körülményekhez folyamatosan hozzáigazítják. A modell alapján nem magát a 
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terméket, vagy szolgáltatás minőségét díjazzák, hanem az egész szervezet tevékenységét a 
teljes körű minőség elérésében, illetve az üzleti kiválóság terén elért eredményeket. A díjakat 
több kategóriában évenként, pályázati eljárás keretében, önértékelés és helyszíni vizsgálat 
alapján ítélik oda. Elnyerése komoly elismerést és üzleti értéket képvisel.  
 
A minőségi díjak hatására a gazdaság versenyképessége növekszik, a nyertesek eredményei, 
tapasztalati példaértékűek a gazdasági élet többi szereplője számára, a díjazottak hazai és 
nemzetközi elismertsége nő. 
 
Magyarországon a termékek és szolgáltatások minőségét elismerő díjaknak hagyománya van. 
Ilyenek volt korábban a KÁF, BNV díj, OMÉK díj, egyéb kiállítások és vásárok díjai.  
 
A minőségfejlesztési rendszerek bevezetésében elért eredmények elismerésére egyetlen 
díjnak van hosszabb hagyománya Magyarországon, ez pedig az 1988-tól működő IIASA-
Shiba díj. E díjat azok a szervezetek, csoportok és egyének kaphatják meg, amelyek 
kiemelkedő eredményeket értek el az átfogó minőségvezetés és a minőségbiztosítási 
rendszer bevezetésében. 
 
 
A Magyar Nemzeti Minőségi Díj 1996-tól létezik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.9. ábra 

A Nemzeti Minőségi Díj modellje 
 
 
A magyar Nemzeti Minőségi Díj létrehozásáról 1993-ban kormányhatározat született. A 
2006/1993. (HT.6.) sz. kormányhatározat kimondja: 
 

 „ A Kormány a minőségügyet a nemzetgazdaság fejlődését alapvetően meghatározó 
tényezőként kezeli … célja a hazai sajátosságok figyelembevételével a minőségügy 
európai szintű és szerkezetű jogi és szervezeti intézményrendszerének kialakítása és 
működtetése.” 
 „Ki kell dolgozni a Nemzeti Minőségi Díj feltételrendszerét.” 

 
A magyar Nemzeti Minőségi Díj megalapításáról a miniszterelnök a 3/1996. (VI. 19.) ME 
rendeletével 1996. júniusában döntött. A díjat minden évben a minőségügyben kiemelkedő 
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eredményt felmutató gazdálkodó szervezeteknek ítélik oda négy kategóriában, a legjobb 
nagy (1000 fölötti), közepes (250-1000) és kis (250 alatti létszámú) termelő vállalatoknak és a 
legjobb szolgáltató vállalatnak. 
 
A díjat a miniszterelnök adja át minden év novemberében a Minőségi Világnapon, először 
1996. december 16-án. A Nemzeti Minőségi Díj szakmai és szervezési feladatainak 
felügyeletét a gazdasági miniszter látja el, a díj szakmai előkészítését és lebonyolítását a 
Minőségfejlesztési Központ végzi. 
 
A díj követelményrendszere az Európai Minőség Díj modelljén alapul. Az EFQM modellen 
alapuló díjról az EFQM alfejezetben már olvashattunk. [3]; [4]; [5]; [6]; [7]; [8]; [9]; [10]; 
[11]; [12]; [13]; [14]; [15]; [16]; [17]; [18]; [19]; [20]; [21]; [22].   
 
 
 
 
3. A minőségügy helyzete az ezredfordulón 
 
 
3.1. A nemzetközi helyzet, főbb tendenciák 
 
A XX. század második felében az ipari termelés óriási fejlődésnek indult, a tudományos-
technikai forradalom hatására az ipari termelésben is hatalmas változások következtek be. A 
túltermelés nyomán a korábban nem tapasztalt verseny bontakozott ki, a termékek és 
szolgáltatások átlépték ország- és kontinens határaikat, a globalizáció bekövetkezett. Ez a 
nagyméretű változás-sorozat a minőségügy eszközrendszerének a kifejlődésével 
valósulhatott meg, melynek révén az áruk és szolgáltatások minősége, megbízhatósága 
javult, az előállítás költsége pedig csökkenhetett.  
 
A minőségügy tehát fő versenytényezővé vált. A minőségügy integrálta a tudomány és 
technika különböző területeinek eszközeit: matematikai statisztika, munkaszervezés, 
pszichológia, szociológia, metrológia, információ- és kommunikáció technológia, 
menedzsment, marketing, stb. 
 
A 3.1.1. ábra a társadalmi fejlődés három alappillérét mutatja be. Látható, hogy a minőség, 
minőségfejlesztés a jövő társadalmainak meghatározó eleme.  
 
Az áruk és szolgáltatások szabad áramlásához számos eszköz „közreműködésére” volt 
szükség. A nemzetközi normák kidolgozásában és a szabályozásban részt vett az ENSZ 
több szakosított szervezete, a WB, az IMF és más szervezetek. A műszaki, kereskedelmi 
normák kidolgozásában jelentős szerepet töltöttek be a nemzetközi szabványosító 
szervezetek, az ISO, az IEC és az ITU. Létrejött az akkreditálás és tanúsítás nemzetközi 
hálózata. A világszervezetek szorosabbra fűzték szálaikat a regionális szervezetekkel a 
szabványosítás terén (Európában a CEN, a CENELEC és ETSI szerveivel), a tanúsítás 
területén (Európában EQnet-tel és az EOTC-vel) és az akkreditálásban (Európában 
EUROLAB hálózatával). A nemzetközi szintű információáramlás és a minőségi díjak 
eszközrendszere is nagymértékben hozzájárult a minőségügy fejlődéséhez és rohamos 
térhódításához, s ennek révén a nemzetközi verseny fokozásához. 
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3.1.1. ábra 
 
 

A korábbi hagyományokat az idő túlhaladta, az országhatárokat és szűk vállalati, iparági 
szokásokat felváltották az újfajta, nemzetközi eljárások és követelmények. A minőségügy 
eszközrendszere tette lehetővé ezen új normák kialakítását és nemzetközi bevezetését. 
Kialakultak a nemzetközileg elfogadott követelmények (ISO szabványok, IBM 
kompatibilitás a számítástechnikában, QS 9000 szabvány az autóipari beszállító iparban, 
AQAP szabványok a katonai területen, stb.), így az áruk és szolgáltatások valóban 
átléphették a gyártó ország határait.  
 
A különböző kontinenseken és iparágakban más és más alapelvekre épülve alakult ki a 
minőségbiztosítás rendszere, alakulva a hagyományokhoz, a környezethez és a mindenkori 
piac igényeihez. E különböző filozófiák között természetesen voltak (és vannak) közös 
elemek, s a szükséges mértékben ezek kompatibilitása is megoldott, részben pedig 
megoldásra vár. 
 
A 3.1.2. ábra az ún. európai és észak-amerikai minőségbiztosítási filozófia lényeges elemeit 
kívánja illusztrálni. Az ábra természetesen sarkított módon mutatja be a kialakult helyzetet, s 
mindkét megközelítés tartalmaz a másikból is részelemeket. Ugyanakkor az általános 
tendenciák mellett vannak kivételek is (ahol a piac ezt kikényszerítette), például Észak-
Amerika autóiparában elterjedt a QS 9000 szabvány szerinti minőségbiztosítás és tanúsítás. 
Az ábra felhasználásának az oktatásban nagy szerepe lehet, hogy a hallgatók számára 
könnyen érthető és megjegyezhető formában tudjuk bemutatni a különböző típusú minő- 
ségbiztosítási rendszereket és azok elemeit. 
 
A minőségügyre óriási kihívások várnak az új évezredben. Az EOQ (Európai Minőségügyi 
Szervezet) Budapesten, 2000-ben tartott 44. Kongresszusán a kihívásokra az alábbi szakmai 
válaszok születtek: 
 

→ Elmozdulás a TQM irányába az ISO 9000: 2000 szabványsorozat területén is. 
 

→ A Kiválóság EFQM modellje döntőszerepet játszik a versenyképesség növelésében. 
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→ A PDCA elv érvényesül az ISO sorozatban és a minőségre vonatkozó képzésben. 
 

→ Az Európai Unió minőségpolitikája komplex és sokszínű, az emberi élet minőségének a 
javítását célozza, a „nyerjünk együtt” elven alapul. 

→ A vevői megelégedettségi index szerepe nő a hagyományos minőségmutatók mellett. 
 

→ Európai értékeket kell létrehozni. A cél, hogy a „Made in Europe = Kiválóság” legyen. 
 

→ A Magyar Nemzeti Minőségfejlesztő Programnak figyelembe kell vennie a fenti 
tendenciákat. [24.] 
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3.2. Az Európai Gazdasági Közösség minőségfejlesztése 
 
Az Európai Gazdasági Közösség (1993-tól Európai Unió) nem más, mint Európa válasza a 
világméretű verseny kihívására. Mint már korábban láthattuk, a verseny korszerű és 
komplex eszközrendszerét a minőség filozófiája jól támogatja. Ezekből egyértelműen 
következik, hogy az EU a minőségügyet kiemelten kezeli jelenleg, sőt már egy-két évtizeddel 
ezelőtt, amikor még csak EGK-ról (Európai Gazdasági Közösség) beszélhettünk.  
 
Az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának elősegítésére az EGK egységes jogi 
szabályozást vezetett be. E szabályozás tekintetében három korszakot és címszót szükséges 
rögzíteni: 
 

a) Old Approach (régi megközelítés) elve szerint az illetékes szervek új jogszabályokat 
adtak ki minden, szabályozásra érett kérdéskörben. A jogszabályok nagy száma és a 
műszaki haladás következtében szükségessé vált gyakori módosítás igénye 
következtében ez az út zsákutcába vezetett, a szabályozás nem tudott lépést tartani 
az igényekkel. 

b) New Approach (új megközelítés) 1985-ben történt bevezetésétől kezdődően a 
műszaki direktívák csak a biztonság, az egészségvédelem, a fogyasztóvédelem és a 
környezetvédelem kérdéseivel foglalkoznak, a többi kérdést az európai 
szabványosító szervezetekre bízták. Ezáltal lényegesen csökkent a kiadott direktívák 
száma, s a szabványosító szervezetek (CEN, CENECEC, ETSI) gyorsabban 
reagálhattak a változó igényekre. Lényeges változás az új megközelítésben az, hogy a 
szabványosító szervezetek önálló, független szervezetek, nem tartoztak (és ma sem 
tartoznak) az EGK hierarchiájába, a jogszabályalkotók mégis építenek rájuk, teljes 
mértékben elfogadják az általuk kidolgozott műszaki normákat, szabványokat. Az 
EU jelenleg számos szabvány kidolgozását és „karbantartását” rendeli meg a három 
európai szabványosító szervezettől. A direktívákhoz szorosan kapcsolódó 
szabványokat „harmonizált szabványoknak” nevezik. [6.] 

c) Global Approach ( globális megközelítés), melyet az  EGK Tanácsa 1989-ben foga-
dott el. Ennek megfelelően azok a termékek, melyek megfelelnek a rá vonatkozó 
összes direktíva követelményeinek, azok viselhetik a CE (Conformity European) 
tanúsítványt, megfelelőségi jelet. A nyolc modulból építkező tanúsítási rendszer 
bármelyik elemének megfelelő termék ellátható a CE jellel és ennek megfelelően az 
EGK határain belül szabadon forgalmazható.  

 
Az új megközelítéssel egy időben került bevezetésre az ún. „jogilag szabályozott” és a 
„jogilag nem szabályozott” terület, az utóbbit a piac által szabályozott területnek is szokás 
nevezni. A jogilag szabályozott területen (értelemszerűen) maguk a jogszabályok érvényesek,  
de szabványban meghatározott követelményekkel is kielégíthetőek a direktívák előírásai. A 
jogilag nem szabályozott területen pedig a szabványok  fogalmazzák meg a szakmai 
követelményeket. 
 
A direktíváknak, illetve a szabványoknak való megfelelés vizsgálatára és igazolására a 
tanúsítási szervezetek jogosultak. Nemzetközi szinten az IEC területén a háztartási 
készülékek biztonsági követelményeinek tanúsítására jogosult az IECEE, az elektronikai 
alkatrészek tanúsítására pedig az IECQ rendszer. Európában az EQNet lát el tanúsítási 
feladatokat, melynek tagjai az EU és az EFFA tagállamok nemzeti tanúsítási szervei. Az 
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EQNet 1997-től nemzetközi elismerésre törekszik, ezt jelképezi az IQNet elnevezés is. Az 
egyes direktívákra az EU tagállamai kiválasztanak és bejelentenek egy, vagy több tanúsítási 
szervet, az ún. „notifikált” szervet, melyet a többi tagállamban is ezáltal elfogadnak. 
A jogilag nem szabályozott területen az EGK, az EFFA, a CEN és a CENELEC létrehozta 
az EOTC-t (Európai Vizsgálati és Tanúsítási Szervezet) újabban (European Organisation on 
Conformity Assesment = Európai Megfelelőség Értékelési Szervezet), melynek fő feladata a 
nemzeti tanúsítási szervezetek közötti kölcsönös tanúsítási elismerések koordinálása. 
Magyarország sikeres akkreditáció alapján tagja az EOTC-nek.  
 
 
3.3. Az Európai Unió minőségpolitikája 
 
Az EU minőségpolitikájának megvalósításához kialakult – a fentiekben vázolt – 
„infrastruktúra”. Az EU Tanácsa és a különböző főigazgatóságok (gazdasági, oktatási, stb.) 
rendszeresen foglalkoznak a minőség kérdésével annak érdekében, hogy a tagállamok ipara, 
gazdasága, igazgatása, humán szektora működésében minél magasabb szinten valósuljon 
meg a minőségkultúra, s ezáltal az EU versenyelőnyre tegyen szert globális szinten. 
 
Az EU a minőségtökéletesítés ösztönzésére és elismerésére támogatja az EFQM modellen 
alapuló Európai Minőségi Díjat, melyről korábban már szóltunk.  
 
Martin Bangemann, az EU ipari ügyekért felelős biztosa 1996-ban a „Cél a kiválóság” című 
írásában fontos szerepet tulajdonít az európai versenyben a minőségirányítási gyakorlatnak, 
az üzleti kiválóságnak, amelyre az európai vállalatoknak és közigazgatási intézményeknek 
egyaránt törekedni kell. Az európai jogszabályok követelményeinek érvényesülése mellett 
átfogó vezetési rendszerekre, új szemléletre és gondolkodásmódra van szükség. [4.] 
 
Az EU  1995-ben adta ki az ún. Innovációs Zöld Könyvet, melyben feltárja az innováció, a 
szabványok, a tanúsítás és a minőségügyi rendszerek összefüggéseit. Az USA és Japán 
példájára hivatkozva felhívja a figyelmet arra, hogy a minőségpolitika megvalósítása segíti az 
innovációt, ami viszont a versenyképesség előfeltétele. [11.] 
 
Az Európai Minőségfejlesztési Politika az EU egyik ún. horizontális politikája, a hozzá 
kapcsolódó programok nem ágazat-specifikusak. Tartalma átfogó, a gazdaság összes 
szereplőire vonatkozik, beleértve a kormányzati intézményeket, a szakmai és társadalmi 
szervezeteket, a vállalatokat, a gazdálkodás jellegétől és típusától függetlenül. A politika célja 
a hatékony eszközök, a műszaki, szakmai és emberi erőforrások fejlesztésével az európai 
minőségtudat kialakítása, s ezáltal a versenyképesség növelése. A minőségfejlesztési politika 
részét képezi az innováció, a kutatás, az oktatás és a képzés is. A hatóságok szerepét egyre 
inkább a létrejövő és megerősödő egyéb, piacgazdasági szervezetek veszik át. A 
minőségfejlesztési politikában nagy hangsúlyt kap az emberközpontú vezetési stílus, a 
munkaerő szerepe, a vállalati minőségügyi stratégiák kialakítása, a minőségfejlesztési 
technikák elterjesztése, valamint a kis- és közepes vállalkozások segítésének igénye, a 
környezetirányítási rendszerek bevezetése, a kutatás-fejlesztési programok támogatása. 
 
Az EU a minőségpolitikájának megvalósításához öt konkrét lépést is megfogalmaz. 
 
1. Európai Minőségi Díj a folyamatos fejlődés és üzleti kiválóság elősegítésére 
2. Benchmarking 
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3. Európai Minőség Hét 
4. Az európai minőség figyelése 
5. A minőségügyi szakemberek minősítésének európai rendszere. 
 
Az európai minőség figyelése céljából szükséges egy olyan, egységes európai szervezett 
mechanizmus és módszertan kidolgozása és terjesztése, mielőbbi bevezetése, amely alkalmas 
az európai minőség megítélésére és célzott összehasonlításokra. A vevő megelégedettségének 
mérése az USA-ban, Kanadában és az EU egyes tagországaiban már hagyományokkal bír. 
Az EOQ koordinálásával 1998-ban megindultak a munkálatok az ECSI (European 
Customer Satisfaction Index) kidolgozására és bevezetésének előkészítésére. [3.] 
 
 
Az európai és nemzetközi szintű együttműködés szempontjából Magyarország érdeke is, 
hogy mielőbb tagja legyen mindegyik szabványosító szervezeteknek: 
 

 
ISO 

 

 
IEC 

 
(ITU) 

 
CEN 

 

 
CENELEC 

 
ETSI 

 
MSZT 

 
 

3.3. ábra 
Magyar, európai és nemzetközi szabványosító szervezetek 

 
 
 
3.4. Európai Minőség Charta 
(Európa aduja a nemzetközi versenyben) 
 
Európa erőforrásainak mozgósítása érdekében az illetékes európai hatóságok, szakmai és 
tanácsadó szervezetek aláírták az Európai Minőség Chartát, mellyel cselekvésre kötelezték 
magukat. A globális gazdaságban kiéleződik a verseny. A helytállás kulcsa a minőség. Csak a 
kontinens legjobbjai, a kiemelkedő termékek és szolgáltatások esélyesek a globálissá vált 
piacokon. A charta aláírásának indítékai: 
 
1. Napjainkban a minőség teszi vonzóvá a vállalatot. A minőség a szervezet kiemelkedésének 

eszköze, de egyúttal módszer is és a dolgozók felelősségérzetét mozgósító tényező. 
 A minőség egyúttal cél is, mert a versenyképességhez a szervezetnek pontosan     

alkalmazkodnia kell az ügyfelek és a felhasználók szükségleteihez és elvárásaihoz. 
 A minőség módszer is, mert nem várható el teljes elkötelezettség a dolgozóktól 

anélkül, hogy egyúttal munkájuk környezete ne javulna; a minőség motivációt és 
felelősséget feltételez, ezért a szervezet magatartása és módszerei a vevő megnyeréséért 
folytatott kezdeményezésre és törődésre alapuljanak. 

 



 

 31 

 
2. A minőség prioritást jelent.  

A minőség a hatékonyság vitathatatlan mértéke (a nem megfelelőség Európa-szerte a 
források százmilliárd Euroban mérhető pazarlásában fejezhető ki!). A költségek 
csökkentése, a munkatársak kezdeményezőkészségének kibontakoztatása és ezzel a 
vállalat megújítása által a minőség a versenyképesség és ennek folytán a foglalkozatás 
hajtóerejévé válik. A gazdasági verseny állandó, folyamatos késztetés több és jobb 
munkára. A minőség mindenki számára mindenkor legyen prioritás. 

 
3. Szolidaritás nélkül nincs minőség: a mozgósítás legyen átfogó és teljes. Komplex 

szervezetünkben a minőség elválaszthatatlan a szolidaritástól. A minőség a szervezet 
minden funkciójára és minden munkatársára vonatkozik. Minden vállalatot érint, 
bármilyen méretű is, akár ipari, kereskedelmi, kézműves vagy szolgáltató. Kiterjed a 
közszolgálatokra, a közigazgatásra is. Megköveteli a környezet minőségét is. A „minőségi lánc” 
egyesíti és összeköti a gazdaság és a társadalom szereplőit. A minőség tehát mindenki 
ügye, és megköveteli, hogy mindenki a lánc része legyen.  

 
Az aláírók kötelezettséget vállalnak az alábbiakra: 
 
 elősegítik az általános minőségi megközelítést az üzleti életben és a közigazgatásban, 
 fejlesztik a minőség oktatását minden szinten, az általános iskolától a felsőoktatásig, 
 fejlesztik a minőségügyi módszereket, eszközöket és gondolkodást, hogy minél 

szélesebb körben legyenek hozzáférhetők, 
 tevékenyen közreműködnek a minőségügyi tapasztalatok elterjesztésében, 
 külföldön népszerűsítik Európa minőségarculatát, 
 egész évben, folyamatosan törekszenek az előrehaladásra a minőség terén, 
 közreműködnek minden év novemberében az Európai Minőségi Héten az év folyamán 

végzett akciók, folyó kezdeményezések és a jövőbeli tervek ismertetésével. 
 
Az Európai Minőség Chartát az EOQ 1998. évi párizsi konferenciáján írták alá az Európai 
Unió, az Európai Iparszövetségek és Munkaadók Egyesülete, az Európai Kézműiparosok, 
Kis- és Közepes Vállalatok Szövetsége, a Francia Mozgalom a Minőségért, az EFQM és az 
EOQ képviselői.  
 
 
3.5. A minőségügy helyzete Magyarországon 
 
A minőségügyi kultúra elterjedését jól illusztrálja az ISO 9000-es szabványok szerint 
tanúsított hazai szervezetek számának alakulása. (3.5.1. ábra) 2000-ben 3000 fölé emelkedett 
a tanúsított szervezetek száma. [15.] 
 
A 3.5.2. ábra az 1999. decemberi állapot szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszerek 
számát mutatja a három szabványnak megfelelően / ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003/  
 
A 3.5.3. ábra az 1999. decemberi állapot szerint mutatja az iparon belüli ágazatok arányát, a 
tanúsított szervezetek számának és arányának feltüntetésével. Az ipar/szolgáltatás 
megoszlása 71,6% és 28,4% volt. Figyelemre méltó tendencia, hogy a tanúsított szolgáltató 
szervezetek aránya jelentősen nőtt a 90-es évek végén. 
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3.5.1. ábra 

Az ISO 9000 szerint tanúsított szervezetek száma évenként 
 
 
 
 
 

 
3.5.2. ábra 

A tanúsított minőségbiztosítási rendszerek szintek szerinti megoszlása 
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3.5.3. ábra 

Az ISO 9000 szerint tanúsított ipari szervezetek száma iparáganként 
 
 
 
A 3.5.4. ábra a szervezetek minőségbiztosítási rendszereinek kiépítéséhez biztosított állami 
források és a támogatást elnyertek számát mutatja 1991 és 1999 között. A kereskedelem-
fejlesztési Alap és a Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat (GFC) összesen 2,841 milliárd Ft 
támogatást nyújtott.  
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3.5.4. ábra 
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A kormányzat 1991 óta támogatja a korszerű minőségbiztosítási rendszerek kiépítését és 
tanúsítását. Egy közelmúltbeli reprezentatív felmérés szerint a választ adó vállalatok 70%-a 
vett igénybe állami pénzügyi támogatást. Egyértelmű, hogy a dinamikus fejlődésben az állam 
pénzügyi és szakmai támogatásainak meghatározó szerepe volt.  
 
1999 óta a kormányzat támogatja a környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítését és 
tanúsítását. 2000-től pedig az AQAP (NATO) rendszerek is támogatást élveznek. 
 
2000-ben a Nemzeti Minőségi Díj pályázati útmutatóját 2000 cég vette át, ami a díj és az 
európai önértékelési modell iránti érdeklődést mutatja. 
 
Az egészségügy és a közigazgatás területén is egyre több helyen vezetnek be és tanúsítanak 
minőségbiztosítási rendszert. [25.] 
 
A minőség témaköre iránti érdeklődést jól reprezentálja a 3.5.5. ábra, mely az ISO 9000 
Fórum által szervezett konferenciákon résztvevők számát mutatja 1994 és 2000 között. [26.] 
 
 
 

 
3.5.5. ábra 

Az ISO 9000 Fórum által szervezett konferenciákon résztvevők száma

6

156
196 209

237

299

370

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

ISO 9000 és a 
piaci sikerek 

ISO 9000 és a TQM

ISO 9000 és a 
vevői elégedettség

Minőség és az 
Ember 

Vezetés és 
Minőség 



 

 35 

 
A minőségbiztosítási és tanúsítási rendszerek kiépítésének előfeltétele az EU új 
megközelítésű irányelveihez (direktívákhoz) harmonizált európai szabványok magyarországi 
bevezetése. Az eddig kiadott 20 direktívához kapcsolódóan a magyarországi bevezetettség 
2001. február 1-jéig 80% fölött van. Az Európai Bizottság DG. III. és az MSZDATA 
adatait a Melléklet tartalmazza. [84.] 
 
2001 márciusában Magyarországon 20921 nemzeti szabvány volt érvényben, ebből 10175 
került átvételre az európai szabványokból. Az MSZT tagjainak száma 460, a nemzeti 
szabványosító műszaki bizottságok száma pedig 189. 
 
A 3.5.6. ábra a Magyarországon bevezetett európai szabványok számának alakulását mutatja.  

    1994: Az Európai Megállapo-    felzárkózási szakasz 
dás kihirdetése az 1994. évi I.  
törvénnyel                 folyamatos követés 

 
 

3.5.6. ábra 
A Magyarországon bevezetett európai szabványok 

 
 
 
3.6. A minőségügy „infrastruktúrájának” kialakulása Magyarországon 
 
A rendszerváltással egy időben a minőségügy területén is paradigmaváltás következett be 
Magyarországon. A korábbi, tervgazdálkodáson alapuló, mennyiségi szemléletet tükröző 
gazdaságot felváltotta a piacgazdaság, melyben megjelenik a verseny, ahol a piacokért meg 
kell küzdeni, a vevőt meg kell szerezni és meg kell tartani, ehhez viszont fejlesztésre, a 
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A minőségügy „infrastruktúráján” azokat az alapvető jogi, szervezeti és humán eszközöket 
értjük, amelyek feltétlenül szükségesek a minőségfejlesztés intézményi és nemzeti szintű 
megvalósításához. A XX. század utolsó évtizedében, a rendszerváltást követő években 
kialakultak azok az alapvető „pillérek”, melyre az ország minőségközpontú fejlesztési  
programja ráépíthető. Mik ezek az alapok? 
 
A kormány 1992-ben létrehozta a Minőségügyi Tárcaközi Bizottságot, mely testület országos 
szinten koordinálta az euro-konform minőségügyi jogszabályok, szervezetek, fórumok 
létrehozását. 
 
Több évi előkészítés után 1995-ben emelkedett törvényi rangra a szabványosítás és 
akkreditálás nemzetközileg kompatibilis új szabályozása. Megszűnt az állami szervként 
működött  Szabványügyi Hivatal. Független köztestületként jött létre az MSZT (Magyar 
Szabványügyi Testület) és a NAT (Nemzeti Akkreditáló Testület). Az MSZT a magyar 
szabványosítás legfőbb szerve, s egyúttal képviseli az országot a nemzetközi szervezetekben. 
A NAT pedig az MSZ EN 45000-es szabványcsalád alapján akkreditálja a vizsgáló-
laboratóriumokat, a kalibráló-laboratóriumokat, a terméktanúsító szervezeteket, a 
minőségbiztosítási rendszert tanúsító szervezeteket, a személyzettanúsító és az ellenőrző 
szervezeteket, továbbá képviseli az országot a megfelelő nemzetközi szervezetekben. 
 
Magyarország régóta tagja az ISO-nak és az ETSI-nek, a CEN-ben megfigyelő státusza van. 
2001-ben az MSZT teljesíti azokat az elvárásokat, melyeket a CEN az új tagokkal szemben 
megfogalmazott, így a tagfelvétel a közeljövőben megtörténhet. Az Európai Uniós 
csatlakozás egyik fontos műszaki jogharmonizációs lépése ezáltal realizálódhat.  
 
A mérésügyről szóló 1991. évi törvény kielégíti a nemzetközi követelményeket, a magyar 
mérésügy rendszere kész a nemzetközi verseny szakmai támogatására. 
 
Az Európai Unióval kötött megállapodás alapján a magyar vizsgálati és tanúsítási rendszer 
tagja a PECA rendszerének, biztosított a megfelelőség értékelési eljárások kölcsönös 
elismerése.  
 
Magyarország  felvételt nyert – az MSZT révén – az IQNet (Nemzetközi Rendszertanúsító 
Szervezetek Hálózata) rendszerébe, ezáltal lehetővé válik az irányítási rendszerek 
tanúsítványainak széles körű piaci elismerése. Azok a vállalatok, melyek az MSZT-n 
keresztül tanúsítványt szereznek, meghatározott ideig sikeresen működtetik irányítási 
rendszerüket, s azt rendszeresen továbbfejlesztik, tagjai lehetnek az IQNet Üzleti Kiválóság 
Klubjának (IQNet Business Excellence Class = IBEC). 
 
Több éves akkreditációs eljárás után Magyarország felvételre került az EOTC tagjai közé, így 
a tanúsítványok bilaterális és multilaterális elismerési láncába becsatlakozhattunk, 
kiküszöbölve ezáltal a termékek többszöri tanúsíthatásának többletköltségét és többlet 
időszükségletét. 
 
A magyar vizsgáló laboratóriumokat tömörítő HUNGAROLAB  megalakulása  kapcsán 
beléphettünk az EUROLAB hálózatába.  
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A 3.6. ábra a minőségtanúsítás hazai rendszerét mutatja, mely teljes mértékben euro-kon-
form. Létrejöttek azok az alapvető szervezetek és jogszabályok, melyek a magyar tanúsítási 
rendszer működéséhez és a magyar tanúsítványok nemzetközi elismeréséhez szükségesek. 
Így a magyar termékek és szolgáltatások „szabadon áramolhatnak” a nemzetközi kereske-
delemben (természetesen, ha a piaci verseny egyéb követelményeinek is megfelelnek). 
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Magyarországon megalakult az EOQ MNB (Magyar Nemzeti Bizottság), így teljes jogú 
tagként vehetünk részt az európai minőségügy csúcsszervének a munkájában is. 
 
Köztestületi formában létrejött a Magyar Minőség Társaság (MMT), mely szervezi – az 
Európai Minőségi Hét részeként – a minőségi konferenciákat, a Minőség Háza kiállítást, 
önálló folyóiratot ad ki, a minőségügy oktatását támogató alapítványt működtet, szerteágazó 
oktatási és minőség népszerűsítő akciót szervez. 
 
Létrejött a Minőségügyi Tanácsadók Szövetsége, melynek célja a minőség garantálása a 
minőségügyi szakmán belül. 
 
A Minőség és Megbízhatóság című folyóirat tudományos hátteréül szolgál a minőségüggyel 
foglalkozó és a kérdés iránt érdeklődők számára. 
 
Számos vállalkozás – hazai és nemzetközi – folytat a minőségügyhöz kapcsolódóan oktatási, 
tanácsadási, akkreditálási, auditálási és tanúsítási tevékenységet.  
 
A Nemzeti Minőségi Díj 1996. évi bevezetése jelentős lökést adott a minőségügy 
elterjedésének. A pályázók felkészítésére az akkori Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 
létrehozta a Minőségfejlesztő Információs Központot, ahol az EFQM modell alapján segítséget 
adnak az Európai Minőségi Díjra pályázók számára is.  
 
2000-ben 4 magyar cég nyert EFQM díjat. A Nemzeti Minőségi Díj nyerteseinek – egyre 
bővülő körével – megalakult a Nemzeti Minőségi Klub, ahol a tapasztalatcserén kívül a 
minőségkultúra elterjesztéséért sokat tesznek a résztvevők. 
 
Az ISO 9000 Fórum a minőségbiztosítási világszabvány megismertetése és elterjesztése 
érdekében fejti ki tevékenységét. 
 
A Shiba minőségi díj is a kiváló minőség elismerésének eszköze.  
 
Magyarország átvette az Európai Uniótól azokat a műszaki, kereskedelmi és gazdasági 
jogszabályokat, melyek a műszaki jogharmonizációhoz szükségesek. A műszaki direktívák 
átvétele, a harmonizált szabványok honosítása azt jelenti, hogy az ország lényegében 
megfelel a new approach és a global approach követelményeinek. Hatályba lépett a nemzetközi 
normákat kielégítő termékfelelősségi és a fogyasztóvédelmi törvény. 
 
A magyar minőségügyi szakma elismerését jelenti, hogy 2000-ben, a millennium évében 
Budapesten rendezték meg az EOQ Kongresszusát.  
 
A szakemberek széles köre ismerkedett meg a minőségügy elméleti és gyakorlati kérdéseivel. 
Az EU projektek nagy segítséget nyújtottak humán téren a minőségügy elsajátításához. Az 
OECD, az UNIDO és az USAID is hozzájárult a minőségügyi felzárkózásunkhoz. Az 
iskolarendszerben és az iskolarendszerű képzésben a minőségügy oktatásába hatalmas 
változás következett. E területen is igen bőséges a választék, túlkínálati piac figyelhető meg. 
A TDQM PHARE projektnek köszönhetően sokféle minőségügyi szakkönyvek között 
válogathatnak az érdeklődők. A felsőoktatás minőségbiztosításának elősegítésére 1993-tól 
működik a Magyar Akkreditációs Bizottság, melynek munkája révén 2000-re az összes 
felsőoktatási intézmény átesett az első akkreditáción. A közoktatás minőségfejlesztésére 
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létrejött a Comenius program, valamint az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 
Országos Képzési Jegyzék által is elismert minőségügyi szakképesítések vannak az országban és 
(OKÉV) hálózata. A felsőoktatási intézmények bázisán létrejött a TQM Center hálózat. Az 
többféle nemzetközi minőségügyi szakképesítést is meg lehet szerezni az országban 
nemzetközi szervezeteken, vagy az itt letelepedett külföldi cégeken keresztül.  
 
A magyar minőségügy fentiekben felvázolt „infrastruktúrája” biztosítja azokat az 
alapfeltételeket, melyek a globalizálódó versenyben a magyar gazdaság fejlődésének zálogai 
lehetnek. 
 
 
3.7. Minőségfejlesztési projektek: PRAQ’ 91.; PRAQ III.; TDQM; TEMPUS 
 
Miután a PHARE programok megnyíltak Magyarország számára, azzal egy időben a 
minőségügy infrastruktúrájának megalapozására és a minőségügyi kultúra alapjainak 
lerakására is lehetőség nyílott az EGK, illetve az EU pénzügyi és szakmai támogatásával. 
 
A PRA Q’ 91. PHARE program a magyarországi műszaki jogharmonizáció, szabványosítás, 
akkreditálás, tanúsítás, metrológia és minőségmenedzsment területén nyújtott jelentős 
segítséget a hazai minőségügyi alapok lerakásában.  
 
Az EU/PHARE PRAQ III. Regionális Minőségbiztosítási Program az Európai Unió 
Bizottságának a közép- és kelet-európai országok gazdasági szerkezetváltását és átalakítását 
célzó szakmai támogatási programja. A program az EU belső piaci követelményei teljesítését 
segítette azáltal, hogy túlmutat a minőségügyi infrastruktúra területein és a műszaki tartalmú 
jogszabályok EU jogrendszerhez való közelítésének szakmai feladatait is támogatta. A 
programban végrehajtott akciók a kormányzati munkát, a kereskedelem, az ipar és más 
gazdasági szereplők szakmai felkészülését egyaránt segítették. 
 
A program a minőségügy és annak kapcsolódó területeit – szabványosítás, műszaki 
szabályozás, akkreditálás, tanúsítás, minőségbiztosítás és metrológia – támogatta 13 közép- 
és kelet-európai országban, így Magyarországon is. A támogatott országok: Albánia, 
Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Macedónia, Magyarország, Románia, Szlovénia és Szlovákia. Az 1996-1999. 
időtartamra 30 millió ECU a program költségvetése. A programot regionális szinten részben 
az EU Bizottság, részben az Európai Szabványügyi Szervezet (CEN) koordinálta, a magyar 
nemzeti koordinációért az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) volt felelős.  
 
A PHARE TD QM (Technology Development and Quality Management) 10 millió ECU 
pénzügyi és jelentős szakmai támogatást biztosított Magyarország számára 4 témakörben: 
nemzetközi K+F tevékenység támogatására, minőségügyi szolgáltatások fejlesztésére, 
technológia transzfer elősegítésére, valamint felsőoktatási tananyagcsomag kidolgozására 
minőségügyi és technológiai menedzsment témakörben.  
A fenti három PHARE program egymásra épült, jól kiegészítette egymást és segítségükkel a 
magyar gazdaság és közigazgatás szereplőinek széles köre kapott korszerű képzést, ami 
jelentős lökést adott a magyar minőségkultúra elterjedésének. 
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A TEMPUS program keretében az EU a felsőoktatás minőségfejlesztésével kapcsolatban 
több projektet támogatott. Kiemelésre érdemes a holland HOBEON projekt, mely a 
holland felsőoktatás minőségbiztosítási rendszerének megismerésére és adaptálására nyújtott 
támogatást több magyar felsőoktatási intézmény számára. 
 
 
3.8. A Nemzeti Minőségfejlesztési Program (NMFP) 
 
Az Európai Unió megfogalmazta egységes minőségpolitikáját és több fejlett állam is 
kidolgozta saját minőségfejlesztő programját (Anglia, Németország, USA, stb.) és több  más 
ország jelenleg dolgozik rajta. A rendszerváltás óta Magyarországon jelentős fejlődés 
következett be a minőségügy területén, de az ország gazdasági versenyképességének 
növeléséhez és egy lakhatóbb ország feltételrendszerének megteremtéséhez szükség van egy 
összehangolt nemzeti programra. A program révén várható a nemzetgazdaság nemzetközi 
versenyképességének erősödése, hatékonyságának javulása, az általános minőségkultúra 
gyorsuló terjedése, az ország európai integrációjának felgyorsulása, összességében pedig az 
életminőség javulása.  
 

A Nemzeti Minőségfejlesztési Program a Nemzeti Minőségpolitikára épül, melynek tézisei: 
 A közszolgáltatások minőségfejlesztése 
 Jól képzett és hatékonyan alkalmazott munkaerő 
 A természeti környezet egyensúlyának a fenntartása 
 A történelmi hagyományok megőrzése 
 A szervezet- és minőségfejlesztési rendszerek és módszerek elterjesztése. 

 

A Nemzeti Minőségfejlesztési Program átfogó, országos hatású, minden ágazatra és 
szervezetre kiterjed.  
Eredményes végrehajtása az alábbi célok elérését segíti: 

• Magyarország fenntartható fejlődése, 
• hatékony állampolgár- és vállalkozásbarát közszolgáltatás kialakítása, 
• az Európai Unión belüli valódi egyenrangúság kivívása, 
• a gazdaság versenyképességének növelése és hatékonyabb működésének elősegítése, 
• koordinálja az állami és magánszektor minőséggel kapcsolatos tevékenységét, 
• elősegíti a minőségtudat fejlesztését a társadalom egészében, 
• vezetési eszközrendszert nyújt az üzleti eredmények javításához. 

 

A tervezett akciók főbb irányai: 
→ a minőségügyi infrastruktúra fejlesztése, 
→ a minőségbiztosítási rendszerek támogatása, 
→ a környezetközpontú irányítási rendszerek fejlesztése, 
→ a vevői és a dolgozói elégedettség mérése, 
→ a minőségjavító technikák elterjesztése, 
→ kommunikációs stratégia a kiváló minőségű termékek és szolgáltatások társadalmi 

elismertségének javítására. 
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A program széles körű megvitatása után konszenzussal fogadható el, s így várható el az 
összes érintett résztvevőtől a végrehajtásban való önkéntes, „belülről jövő” közreműködés. 
A programhoz a megfelelő európai és nemzetközi szervezetek támogatásának a megszerzés 
is rendkívül fontos. A mellékletben bemutatjuk a program tartalomjegyzékét. [27.] 
 
Összességében megállapítható, hogy a rendszerváltást követően Magyarországon  közepes 
ütemben terjedt el a minőségkultúra. Indokolt lett volna ugyanakkor az évtized első felében 
nagyobb állami támogatást és ösztönzést biztosítani a minőség infrastruktúrájának 
kialakításához. Nagyobb mértékben kellett volna támaszkodni a Minőségügyi Tárcaközi 
Bizottságra. Mindenekelőtt a minőségügy „szellemi infrastruktúrájának” kellett volna 
prioritást adni. Az évtized második felében – köszönhetően a PHARE TDQM projektjének 
– rendelkezésére álltak a korszerű ismeretanyagokat tartalmazó tankönyvek, azonban nem 
kapták meg a szükséges kormányzati támogatást, így jelentős részük „csiszolatlan gyémánt” 
maradt. 
 
4., A minőségügy és a pedagógia összefüggései Comenius nyomán 
 
A minőségügy tudományos eszközrendszere bár a XX. század terméke, de ez nem jelenti 
azt, hogy egyes elemeit korábban ne használták volna. Az emberi társadalom fejlődésének 
korábbi szakaszában is felismertek olyan logikus, s az élet által is visszaigazolt össze-
függéseket, melyeket később a minőségügy „tudományos szintre” emelt és beépítette 
eszköztárába. Így volt ez a termékek előállításában, a közigazgatásban, a hadügyben és egyéb 
tevékenységekben is. 
 
Az értekezés címének és célkitűzésének megfelelően az oktatás-nevelés területén 
vizsgálódtam, hogy a korábbi évszázadok pedagógiájában fellelhetők-e olyan elvek, 
módszerek, melyek a mai minőségügy fogalomrendszerébe, eszközei közé beilleszthetők. E 
célhoz igazodóan tanulmányoztam át Comenius: Didactica Magna című művét, mely egyrészt 
az első, tudományos igénnyel megírt komplex pedagógiai mű, másrészt Comenius 
sárospataki munkásságának köszönhetően a szerzőnek magyar kötődése is van, harmadrészt 
pedig a magyar közoktatás minőségfejlesztési programja róla kapta a nevét.  
 
Comenius Ámos János (eredeti cseh nevén: Komensky) 1592-1670 között élt és a 
neveléstudomány szakértője, Medinszkij szerint „a pedagógia fejlődésében Komensky 
ugyanolyan szerepet játszott, mint Bacon és Descartes a filozófiában, vagy Copernicus a 
csillagászatban.”[23] Comenius több tekintetben is meghaladja korát, mivel tiszteli a 
gyermek egyéniségét, az iskolát az emberiség műhelyének tekinti, melynek célja az emberi 
képességek kifejlesztése, az emberben szunnyadó tehetségek kibontakoztatása.  
 
Comenius – miután hazáját elhagyni kényszerült – 3 évig Sárospatakon munkálkodott, több, 
jelentős művét itt írta. Az utókor elismeréseként róla kapta nevét a Miskolci Egyetem 
Comenius Főiskolai Kara Sárospatakon. Comenius pedagógiájának középpontjában a diák, 
az ember állt. A körülményeknek, tanítóknak a diákot kell szolgálniuk, hogy ő jól érezze 
magát az iskolában, hogy az „alakítása”, nevelése minél tökéletesebb legyen. Ma a 
minőségügy szerint e terminológiája vevőközpontúságot jelent. A nevelési folyamatban 
Comenius szerint mindenre ügyelnie kell a tanítónak, a tervezéstől, a szemléltetésen át az 
értékelésig. Ma ezt teljeskörű (=Total) jelzővel illeti a minőségmenedzsment szakirodalma. 
Comenius saját maga nézeteit, munkáját is állandóan újraértékelte, beépítette az újonnan 
szerzett tapasztalatokat. Ma ezt folyamatos minőségtökéletesítésnek mondjuk. Comenius 
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felismerte az írásbeliség, a nyomtatott tananyagok oktatásban való felhasználhatóságának 
óriási jelentőségét. A minőségirányítási rendszerek egyes fajtái ma is nagy jelentőséget 
tanúsítanak az írásos feljegyzéseknek, utasításoknak. Az alábbiakban Comeniustól származó 
idézetek bizonyságot szolgáltatnak a fentiekben megfogalmazott állítások igaz voltára. A 
pedagógiai indíttatású tételek a korszerű minőségügy „olvasatában” is helytállóak. 
 
Az alábbiakban Comenius: Didacta Magna című könyvéből idézünk olyan, ma is időszerű 
gondolatokat, melyek a korszerű minőségügy világában is megállják a helyüket, több mint 
350 év távlatából. A minőségügy ma használatos terminológiáját kiemelve közlöm a szerző 
gondolatait, megjelölve az idézett mű oldalszámait. 
 
 
Tervezés 
„Az iskola szigorú szervezeti rendjét kívánja meg (v. ö. a pataki iskola tervezetével!). Az együttes nevelés 
megkívánja, hogy a növendékek egyszerre végezzék el az ismeretanyagot. A szigorú tervszerűség 
követelményét tárja elénk, s az év és óra eltervezésével a mai tanmenet, tanterv, óraterv forrását mutatja 
meg.” (410. oldal) 
 
 
Tervezés, beszerzés 
„Elegendő mintára van szükség, hogy elégséges legyen a munkálatok számára; így elégséges oktatási könyvre 
és eszközre van szükség, mivel kínos, terhes és elhibázott dolog lenne megkezdeni a munkát, majd pedig 
fennakadni annak előrehaladásában a szükséges kellékek hiánya folytán.”(324. oldal) 
 
 
Minőség tökéletesítés 
„Azt szeretnők, hogy a tanítás módszerét oly tökélyre vigyük, hogy a megszokott és eddig használatos és a 
most tervbe vett kivitele között akkora különbség mutatkozzék, mint amit látunk a könyvek pennával 
való sokszorosításának egykori technikája és a feltalált és az ezután már most használatos nyomtatott betű 
között.”(372. oldal) 
 
 
Új módszerek alkalmazása 
„… a nyomdai mesterség, … ez az új módszer is, bár kezdetben talán megriaszt nehézségeivel, ha már 
egyszer bevezettük, mégis sokkal nagyobb tömegek sokkal biztosabb előmenettel és nagyobb gyönyörűséggel 
történő kiképzését szolgálja, mint az eddigi általánosan elterjedt rendszertelenség.”(372. oldal) 
 
 
Rendszeres átvizsgálás, ellenőrzés 
„Így, évenkint egyszer, amint az iskolavezetők az alsóbb iskolákat, úgy az akadémiákat a királyi, vagy 
állami megbízottak látogassák meg és itt mindenről győződjenek meg, milyen serényen dolgoztak, hogy a 
tanítók és tanulók okuljanak belőle,”(370. oldal) 
 
 
 
 
A kiválóság elismerése 
„… azoknak, akik ezek közül szorgalommal leginkább kitűnnek, erényük nyilvános bizonyságául 
doktori, vagy mesteri koszorút (corollam) adjanak.” (370. oldal) 
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Az oktatók oktatása, team-munka 
„… mennyire szükséges lenne az, hogy valahol megalakuljon az iskolák iskolája, vagyis az 
oktatótestülete” (370. oldal) 
 
 
Folyamatos tökéletesítés, team-munka 
„Hacsak nem akarunk mindig ugyanazon nyomokhoz tapadni, vagy azokhoz visszatérni, gondolkodnunk 
kell arról, hogyan haladjunk előre a jól megkezdett úton; mivel erre a dologra sem egy ember, sem egy kor 
nem elégséges, szükséges, hogy többen összefogva s folyamatosan folytassák a kezdetteket.” (370. oldal) 
 
 
Követelményeknek való megfelelés, ellenőrzés, minőségi szelekció, tanácsadás 
„Tanácsos lenne tehát az, hogy a latin iskola végén nyilvános értelmességi vizsgát tartsanak az iskolák 
vezetői és az ő véleményük alapján döntsék el aztán, hogy mely ifjakat érdemes akadémiára küldeni és 
kiket jelöljenek más élethivatásra, és ugyancsak meg kell állapítani, hogy milyen tudományágnak, vajjon 
teológiának, közigazgatási pályának, vagy orvostudománynak stb. szenteljék életüket, amint azt egyrészt 
természetes hajlamuk elárulja, vagy másrészt az egyháznak és államnak szükséglete megkívánja.” (368. 
oldal) 
 
 
Követelmények támasztása, minőség iránti elkötelezettség, benchmarking 
„Gondoskodni kell mégis, hogy az akadémiák csakis szorgalmas, becsületes és derék embereket neveljenek. 
Ne tűrjék meg az áltanulókat, akik kényelemben és fényűzésben fecsérelik el vagyonukat és éveiket, és 
másoknak is rossz példával járnak elől. Így ott, ahol semmiféle betegség vagy ragály nincs, mindenki afelé 
fordul, amit cselekednie kell.” (368. oldal) 
 
 
Tervezés, folyamatok megszervezése, vevői igényekhez igazodás 
„A hatéves oktatás felosztásához szükség lesz hat különböző osztályra; ezek nevei – alulról kezdve a 
felsorolást – a következők lehetnének: 
 

I. Grammatikai (nyelvtani) 
II. Fizikai (természettudományi) 
III. Matematikai (mennyiségtani)   osztály 
IV. Etikai (erkölcstani) 
V. Dialektikai (gondolkodástani) 
VI. Retorikai (szónoklattani)”  

(362. oldal) 
 
A képzés fontossága 
„… A latin iskola céljául tűzték ki, hogy a négy nyelvvel együtt (anyanyelv, latin, görög, héber) a szabad 
művészetek teljes enciklopédiáját kimerítse. Mégpedig: … grammatika, didaktika, retorika, aritmetika, 
geometria, muzsika, asztronómia. És ezek alkotják az annyit emlegetett hét szabad művészetet, amelyekről 
az az általános vélemény, hogy ezek ismerete teszi az embert a bölcselet mesterévé.” (361. oldal) 
 
Hibamegelőzés 
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„Ahogy az orvosok véleménye szerint az emésztésnek csak első hibáit lehet jóvátenni, másod- vagy 
harmadfokon már nem. Így bármely munkálkodásban az első tévedések minden következő dolognak 
útjában állanak.” (298. oldal)  
 
 
Hibajavítás 
„A hibát a jelenlevő tanítónak ki kell javítania, de azokkal a megjegyzésekkel együtt, amelyeket 
szabályoknak és a szabályok alóli kivételeknek nevezünk.”(299. oldal) 
 
 
A feladatok, utasítások egyértelmű megfogalmazása 
„Valamennyi szabályt rövid, de felettébb világos szavakkal kell megfogalmazni.  
A természet nem rohan, hanem lassan halad előre. Úgy-e, hogy egy madárnak sem jutna eszébe, hogy tűzbe 
vesse tojásait, csupán azért, hogy fiókái hamarabb keljenek ki.”(248. oldal) 
 
 
Dolgozói megelégedettség, környezet 
„Legyen az iskola kellemes hely, és hozzon a szemnek kívülről-belülről gyönyörűséget.” (246. oldal) 
 
 
Megfelelő módszerek alkalmazása 
„A módszernek mindenekelőtt természetesnek kell lennie ahhoz, hogy a kedvet felcsigázza.” (246. oldal) 
 
 
Szabályozottság 
„Minden mesterséget rövid, de pontos szabályokba kell foglalni.” (247. oldal) 
 
 
Célok, tervezés, folyamatok egymásra épülése 
„Nyilvánvaló ostobaság tehát az, hogy a tanítók nem osztják fel az anyagot a maguk és tanulóik számára 
úgy, hogy necsak folyamatosan kövesse az egyik ismeret a másikat, hanem hogy bizonyos időtartamon belül 
szükségszerűen végezzenek eggyel-eggyel. Mert ha nem tűzünk ki célokat, ha nem nyújtunk 
segédeszközöket ezen célok elérésére és nem adjuk meg az utasításokat az eszközökhöz, úgy könnyen 
elsiklunk valami mellett, könnyen felcseréljük az egyes mozzanatokat, vagy összezavarjuk egész 
munkánkat.” (240. oldal) 
 
 
Érdekelt felek 
„Az, hogy az oktatás módszerét helyesen építsük fel, érdekükben áll a szülőknek, tanítóknak, 
tanulóknak, iskoláknak, államnak …”(155. oldal) 
 
 
A célok elérésének alapja a képzés 
„Ha tehát azt akarjuk, hogy jól rendezettek és virágzók legyenek az egyházak, államok és családok, 
mindenekelőtt iskolákat kell szerveznünk és fel kell őket virágoztatnunk, hogy az emberek igazi, eleven 
műhelyeivé, az egyházi, állami, családi élet nevelő helyeivé váljanak. Így végül is elérjük célunkat – 
másképpen soha.”(152. oldal) 
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Az emberi tényező szerepe meghatározó 
„Melanchton Fülöp pedig azt írja, hogy az ifjúság nevelése valamivel még súlyosabb feladat, mint Trója 
bevétele. Erre vonatkozik Nazianzi Gergely mondása: az ember-nevelés a „mesterségek mestersége”, 
minthogy az élőlények közül ez a legsokoldalúbb és a legbonyolultabb. „(138. oldal) 
 
 
Célok meghatározása, képzés, új módszerek 
Comenius sárospataki bevezető beszédében az alábbiakat mondta: „Föl kell virágoztatni 
az ország gazdaságát, iparát és ezzel együtt emelni a városok kultúráját. Ehhez iskolák kellenek, jó 
módszer és kiváló tanítók… Az új iskolának más célt, eszközt és tanítási módszert kell követnie és 
jobban figyelembe kell vennie az ember sajátos természetét.” (60. oldal) 
 
 
Folyamatos tökéletesítés 
Korábbi pedagógiai írásaira utalva írja: „… a magyarok számára pedig latinul jelentek meg az 
1653 évben. Midőn ezeket újra átolvasom, noha belátom azt, hogy sok mindent teljesebben fejthettem volna 
ki (minthogy mindmáig is egyik nap tapasztalata oktatja a következő napot), mégis nyilvánosság elé 
bocsátom őket, hogy így használjanak ahogy vannak, mert remélem, hogy így is használni fognak. És 
mások számára is kell valamit hagynom, hogy azoknak, akik utánam jönnek, legyen mit átdolgozniok, 
bővíteniök, javítaniok.” (386-387. oldal) 
 
 
Az oktató személyének fontossága, példamutatás 
Socratest idézve írja: „Hasznosabb az államra nézve az, aki sokakat tesz alkalmassá az állam 
vezetésére, mint aki sajátmaga uralkodik.” (382. oldal) 
 
 
Minden dolgozó bevonása… 
„Már a paraszt is mondott ám okosat, aranyérőt. Mit te magad nem tudsz, szamarad tán tudja, barátom 
– mondotta Chrysippus.” 
„Seneca: A munka nemesít.” (382. oldal) 
 
 
Benchmarking 
„A szülők, dajkák, tanítók és tanulótársak mintaszerű életének példái állandóan előttünk fényesedjenek.” 
(311. oldal) 
 
 „Ez az egyetemes testület ugyanis azt jelentené a többi iskola számára, amit a gyomor a test tagjainak, 
tudniillik életműhelyt, amely nedvességet, életet, erőt szállít mindegyiknek.” (371. oldal) 
 
 
Alapvető követelmények megfogalmazása, erkölcs 
„Mindenekelőtt alapvetőek azonban az úgynevezett sarkalatos erények, azaz a bölcsesség, a mértékletesség, 
lelkierősség és igazságosság.” (308. oldal) 
 
Mennyiség és minőség viszonya 
„A természet mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt megtartja az arányt, gyökér és ágak közt.” 
(263. oldal) 
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Rend, tervszerűség 
„… sokan találóan és helyesen mondják azt, hogy rend a lelke mindennek. Bármely rendezett dolog, amíg 
megtartja a maga rendjét, megóvja helyzeti állapotát és épségét is: ha azonban eltér ettől a rendtől, ellankad, 
ingadozik, esésnek van kitéve és összeomlik.” (216. oldal) 
 
A képzés mindenekelőtt 
„Mindenkinek, aki embernek született, szüksége van tehát oktatásra, szüksége pedig azért, hogy ember 
legyen és ne vadállat; buta szörny vagy tétlen fajankó. Mindebből az is következik, hogy egyik ember 
annyival különb a többinél, amennyivel képzettebb azoknál. Zárja le ezt a fejezetet a Bölcs: „Aki nem 
műveli a bölcsességet és fegyelmet, nyomorult az; annak reménysége is hiábavaló (ugyanis, hogy eléri célját) és 
hiábavalók fáradozásai, munkálkodása pedig gyümölcstelen.” (Bölcs. 3. 11.) „ (184-188. oldal) 
 
„Az embernek, ahhoz, hogy emberré váljék, képzésre van szüksége. … az ember tanulékony teremtmény; 
emberré ugyanis minden bizonnyal csakis tanítás útján válhatik. 
Senki se gondolja, hogy igaz ember lehet tanulás nélkül, ellenben mindazon dolgokra vonatkozólag 
felvilágosítást kell kapnia, amelyek emberré teszik az embert.” (183. oldal) 
 
„Az iskolák gyújtsák meg, tisztítsák meg, sokszorosítsák és osszák szét az egész emberiség testébe a 
bölcsesség fényét. 
Minden társadalmi reformnak az iskolaügy emelése az alapja.” (46. oldal) 
 
 
Teammunka, rendszer, társadalmi elvárások 
„… egyéni vállalkozások társadalmi támasz nélkül nem javíthatják meg az iskolaügyet. Ha valaki 
egyénileg vagy valamely iskolarészlegben bármit is megkísérelt, kevés eredményt ért el, és vagy a feljebbvalók 
gúnyos nevetésében lett része, vagy a rosszakarók gyűlöltsége támadt rá, vagy pedig magától roskadt össze a 
fáradtságok terhe alatt, segítség híjján, és így minden eddigi munkája kárbaveszett.” (30. oldal) 
 
 
Beszállítói minőség, csoportosítás 

A tanulókat hat típusra osztja:  
„1.) éleseszű, tudományszomjas; 2.) éles felfogású, engedelmes, de lassú; 3.) gyors felfogású, 
tudományszomjas, de szilaj; 4.) tudományszomjas, engedelmes, de gyengetehetségű; 5.) nehézfelfogású, 
érdektelen, lusta; 6.) tompa felfogású, határozott ellenállással, sőt rosszakarattal.” (30. oldal) 
 
Oktatás és erkölcs szerepe 
„Szerencsétlen az az oktatás, amely nem megy át erkölcsökbe és jámborságba. Mert hát mi a tudomány 
erkölcs nélkül? Régi mondás az, hogy aki előrehalad a tudományban és hanyatlik az erkölcsben, az 
inkább hanyatlik, semmint előrehalad.” (201. oldal) 
 
Comenius fentiekben idézett gondolatai pedagógiai, erkölcsi és minőségügyi szempontból 
egyaránt ma is megállják helyüket. Egyúttal bizonyítékul szolgálnak arra, hogy  tágan értel-
mezte  az oktatás-nevelés ügyét, intelmei megfelelnek az EFQM modellben és a Nemzeti  
Minőségi Díjban megfogalmazott társadalmi hatás szempontjainak is.                                
Itt most az volt a célom, hogy bizonyítsam azt a korábbi kijelentésemet, mely szerint a 
minőségügy egyes elemei már évszázadokkal ezelőtt is fellelhetők voltak, másrészt pedig 
rávilágítsak a pedagógia és a minőségügy „összecsengésére”.    
(Comenius teljes életművének minőségügyi szempontú elemzése megérne egy önálló  
értekezést ! ) 
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 5. A felsőoktatás minőségének nemzetközi jellemzése 
 
A közel 800 éves múltra visszatekintő egyetemi szférát is jelentős kihívások érték a XX. 
század második felében, a gazdasági területet érintő verseny kiéleződésével párhuzamosan. 
A felsőoktatás tömegessé válásával megszűnt az, a minőség iránt természetes nyitottsággal 
bíró elitképző egyetem képe, ami korábban jellemző volt. Nyilvánvaló volt Oxfordban, 
Cambridgeben, vagy a Zürichi TH-n, hogy kiváló professzorok, elsőrangú környezetben 
tanítják az elit hallgatókat. Ilyen környezetben a „minőségi termék” kibocsátása magától 
értetődő volt. Ennek az ideának a végét jelentette a demokratizálódási folyamatnak az a 
szelete, mely szerint tömegessé vált a felsőoktatás, a fejlett országokban az adott korosztály 
60-70%-a vesz részt a felsőoktatásban.  
 
A felsőoktatásban bekövetkezett változások másik fő jellemzője az volt, hogy – mivel a 
felsőoktatás kiadásainak zömét az állam fedezi az állampolgárok adóiból – nőtt az igény a 
felsőoktatás átláthatóságának fokozása iránt, azaz hogy mire költik a forrásokat és milyen 
hatékonysággal. A rendelkezésre álló „torta szelet” nagysága ugyanis véges, nem növelhető 
tetszőleges mértékben.  
 
További jelentős változást jelentett a ’80-as évektől kezdődően a növekvő diák-, oktató- és 
kutató mobilitás, valamint a munkaerőpiac „internacionalizálódása”. 
 
A fenti folyamatok vezettek ahhoz a növekvő igényhez, hogy meg akarjuk ismerni a 
diplomák, a fokozatok, a kredit rendszerek egymáshoz való viszonyát. E folyamatok 
kényszerítették a kormányokat és az egyetemek vezetőit arra, hogy a színvonal biztosítása, 
javítása és a költségek csökkentése érdekében az egyetem falain belül is foglalkozzanak a 
minőségbiztosítás és minőségjavítás kérdéseivel. 
 
Az UNESCO 1998. évi világkonferenciája (World Conference on Higher Education: 
Higher Education in the Twenty-First Century: Visio and Action. UNESCO, Paris, 1998.) 
egyebek között megállapította, hogy  
„… a minőség egy multidimenzionális fogalom a felsőoktatásban, amely átfogja annak 
minden funkcióját és tevékenységét… A belső önértékelés és a külső, független szakértők 
kritikája, lehetőleg nemzetközi összevetésében, létfontosságú a minőség javítása érdekében. 
A minőség hangsúlyozása általában együtt jár a felsőoktatás relevanciája iránti 
megnövekedett igénnyel… A minőség meghatározásának (felbecsülésének) fő célja, hogy 
fejlődést érjünk el az intézmény és a felsőoktatási rendszer szintjén is.” [28] 
 
Az OECD 1996-ban a Programme on Institutional Management in Higher Education 
(IMHE) keretében indította a „Minőségkezelés, minőségértékelés és a döntéshozatali 
folyamat” című projektjét. Az IMHE projekt abból a megközelítésből indult ki, hogy a 
minőség az a hasznos fogalom, amellyel összeköthetőek a felsőoktatás makroszintjének 
rendszerei és politikái azokkal a változásokkal, amelyek mikroszinten a tantervekkel, 
oktatással, tanulással és a diákok értékelésével kapcsolatosan történnek. Makroszinten a 
minőségértékelés a hatalomról és ellenőrzésről szól. Mikroszinten a diákok tapasztalatairól 
és eredményeiről… a mikroszintű folyamatok egyre láthatóbbakká válnak… az alulról 
felfelé fejlődést felváltotta a felülről lefelé – legalábbis erre történik kísérlet. A 
minőségértékelés két általános, legfontosabb célja a nyilvánosság felé történő elszámoltatás és 
a minőség fejlesztése.  
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A minőségértékelés további céljai: 
→ eszköz a versenyszellem kibontakoztatásához, 
→az újonnan alakult intézmények minőségének ellenőrzése, gyakran az akkreditációs  

folyamattal egybekötve; 
→a szerteágazó rendszereken belül az elismert státusz elérését segíti (diploma kiadási jog); 
→a hatalom az állam kezéből átkerül az értékelő intézményhez, amit az intézmények  

gyakran úgy élnek meg, hogy „új ruhába bújtatott állami centralizáció”; 
→nemzetközi összehasonlítás lehetőségének megteremtése. 
 
A tanulmány egyik lényeges megállapítása, hogy „… a minőség-ellenőrzés összhatása ott 
lesz a legjelentősebb, ahol az alapegységek (tantárgy, tanszék) elismerik legitimitását.” [29] 
 
 
5.1. A felsőoktatást érő kihívások 
 
A felsőoktatás számos változással találja magát szemben, melyek a korábbi időszakban nem 
jelentkeztek, vagy nem ilyen dinamikával jelentkeztek. Ezek közül a legfontosabbak: 
 
→Globalizáció a politika, a pénzügyek és a kereskedelem terén, ami nemzetközivé szélesíti a 

versenyt felsőoktatási intézmények között a legjobb diákokért és oktatókért, a több 
diákért, stb. 

 
→Digitális forradalom, az információ és kommunikációs technikák rohamos fejlődése, mely 

átalakítja a tanítást és tanulást, a tanár egyre inkább „idegenvezető” szerepet kap a 
korábbi „mindentudó” helyett. Előtérbe kerül a „szórakozva tanulás” (edutainment) az 
„oktatás” (education) helyett. 

 
→Tudás-alapú társadalom bontakozik ki, ami azt jelenti, hogy a tudás, a készség, a képesség a 

gazdasági fejlődés és verseny kulcstényezőjévé válik, más oldalról a nyersanyag és az 
energiahordozó szerepe csökken. A gyors tudományos-technikai fejlődés a korábban 
megszerzett tudást gyorsan leértékeli. Emiatt a tanulási készség fontosabbá válik, mint 
maga a konkrét tudás. Az élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning) iránti szükséglet 
egyre szorítóbbá válik. 

 
→Az újfajta munkakészségek iránti igények felértékelődnek, úgy mint: innovációs készség, 

kreativitás, vezetőkészség, csoportmunka, kommunikációs készség, rugalmasság, 
alkalmazkodóképesség, stressz-tűrés, stb. Mindezek azt jelentik, hogy a képzelőerő, az 
intenzív munkára való képesség fontosabb, mint a lexikális tudás, a konkrét technológiák 
és technikák ismerete. 

 
→Növekvő komplexitás jelenik meg a munkaerő iránt politikai-gazdasági-társadalmi-

technológiai téren egyaránt. A klasszikus diszciplinák fontossága mellett megjelenik a 
multidiszciplináris megközelítés igénye, amely kihívásra egyébként a valódi universitasok a 
legmegfelelőbb válaszokat adhatják.  

 
A sokirányú és dinamikusan jelentkező változásokra a felsőoktatásnak kell a leggyorsabban 
reagálnia, sőt a várható folyamatokra előre fel kell hívnia a társadalom figyelmét. 
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A felsőoktatás reagáló képességét az alábbi blokkséma jelzi: 
 

változási 
kényszer 

 
→ 

világos  
elképzelés 

 
→ 

képesség a 
változásokra 

 
→ 

aktív 
lépések 

 
⇒ 
 

 
változás  

 
 
A minőségnek, az oktatás minőségének számos megfogalmazása létezik. Idézzük itt fel J. 
Moltoft dán professzor frappáns megfogalmazását, mely szerint: 
„Az egyetemi oktatás akkor minőségi, ha  
 a diákok értelmesnek, előrevivőnek, érdekesnek találják, és  
 a hallgatók olyan tudásra és tulajdonságokra tesznek szert, amely lehetővé teszi 

számukra, hogy munkájuk során szakterületükön hivatásos tudósként/szakemberként 
tevékenykedhessenek.” 

 
 
5.2. Az Európai Unió felsőoktatásra vonatkozó elvárásai 
 
A felsőoktatásról szóló szakirodalom rendszerint két, egymástól jól elkülöníthető 
hagyományt különböztet meg az európai felsőoktatásban: a brit és az ún. kontinentális 
hagyományt. A két típus közötti különbség éppen a minőség ellenőrzés módjában 
mutatkozik meg. 
 
A kontinentális modell jellemzője a felsőoktatás állami kontrollja volt a német (humbolti) 
és a francia (napóleoni) felsőoktatás tekintetében egyaránt. Az állami kontroll mellett 
azonban számos különbség is mutatkozott e két rendszer között. Például a humbolti 
tradíció jellemzője volt az „élni és élni hagyni”, míg a napóleoni tradícióhoz hozzátartozott 
a tantervek tartalmának, a közvetítés módjának és a diákok viselkedésének az ellenőrzése is. 
A kontinens államai az ellenőrzést általában az alábbi területekre terjesztették ki: intézmény 
költségvetése, egyetemi oktatói követelményrendszer, felvételi vizsga szabályai, oktatási 
programok elfogadása, tantervek, vizsgák szabályozása, fokozatok adományozása. Egyes 
területeken az állam beleszólása a felsőoktatás ügyeibe még mélyrehatóbb volt (orvosi, jogi, 
mérnöki, tanári szakokon). E hagyománynak köszönhető, hogy az európai felsőoktatás 
minősége egységesebb az észak-amerikaiénál. 
 
A brit modell esetében az állami kontroll kisebb mértékű, mint a kontinentális modell 
esetében, a felsőoktatási intézmények nagyobb autonómiával rendelkeztek a ’80-as évek 
előtt. A brit egyetemek szabadon fejleszthették minőségellenőrzésüket, maguk döntöttek az 
oktatók alkalmazásáról, a diákok felvételéről, a tantervekről, stb. A minőségszabályozás 
lényege az output ellenőrzés volt, mely szerint a záróvizsgák tapasztalt külső professzorok 
előtt zajlottak. Például a mérnöki és a számviteli területen külső akkreditálásra is sor került.  
 
A ’80-as évekig a brit és a kontinentális hagyomány is megfelelőnek tűnt. 
 
Az 1991-ben kiadott „Memorandum on Higher Education in the European Community” 
című kiadvány (CEC, 1991. p. 16.) az európai felsőoktatás minőségére hívja fel a figyelmet: 
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„Az európai felsőoktatás táguló perspektívája a minőségnek is európai dimenziót ad. A 
minőségi értékelések az európai struktúrákon belül pedig hatni fognak az 
intézményválasztásra és ez lesz az a tényező, amely garantálja a felsőoktatási elismertséget 
és mobilitást. Ennek alapján fogják majd a diákok egy sokkal nyitottabb, hozzáférhetőbb 
európai felsőoktatási piacon kiválasztani, hogy melyik intézményben, melyik kurzuson 
kívánnak tanulni. A munkaadóknak is gyakorolniuk kell a minőségi megítélést az egységes 
európai munkaerőpiacon, ahol a mobilitást a szakmai célok érdekében kölcsönösen 
elfogadott diplomák is segítik.” 
 
Az Európai Unió Bizottsága 1996-ban adta ki a „Fehér Könyvét” – Tanítani és tanulni  (A 
kognitív társadalom felé) címmel. 1996 egyúttal „Az egész életen át tartó oktatás és képzés 
európai éve” volt. Az oktatást a középpontba állító könyv három mozgatóerőt jelöl meg, 
ezek: 
• az információs társadalom hatása (info-sokk), 
• a globalizáció hatása (globalizációs-sokk), 
• a tudományos és technikai változások hatása (civilizációs-sokk). 
 
Az általános műveltség megszerzése létfontosságú a jövő európai polgára számára, ezen 
belül a: 
→ dolgok jelentésének megértése, 
→ megértés és kreativitás, 
→ ítéletalkotás és döntés. 
 
A jövő munkavállalójának munkavégzési és szakmai alkalmassági képességeit kell 
fejlesztenie. 
 
 
A kognitív társadalom felépítéséhez 5 célkitűzést jelöl meg: 
 
1.) Az új ismeretek megszerzésének támogatása 

- kompetenciák elismerése, 
- mobilitás, 
- multimédia-szoftverek az oktatásban. 

 
2.) Az iskola és a vállalat egymáshoz való közelítése 

- a munkahelyi gyakorlat alapján történő szakképzés, 
- szakképzés. 

 
3.) Küzdelem a kirekesztés ellen 

- a „második esély” iskolái, 
- európai önkéntes szolgálat. 

 
4.) Három közösségi nyelv birtoklása. 
 
5.) Egyenlő elbánás az emberi erőforrásokat érintő és a szakképzési beruházások terén. Elő 

kell mozdítani, hogy a képzéssel összefüggő kiadásokat ne folyó költségnek, hanem 
befektetésnek tekintsék. Arra kell ösztönözni az egyéneket, hogy képzésükbe – egy 
takarékossági terv-modell részeként – saját maguk is fektessenek be. 
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Bár az Európai Unióban az oktatás szabályozása nemzeti hatáskörben maradt, bizonyos 
egységesítésre azért törekszenek az átjárhatóság, a kompatibilitás elősegítése érdekében. Így 
van ez a felsőoktatás új típusú minőségellenőrzésének területén is. 
 
 
Közös elemek az EU felsőoktatásának minőségellenőrzésében: 
 
Minőségellenőrző szervezet működtetése, mely „meta szintű” szervezet független a kormánytól, 
a politikától és nem kényszeríti rá az intézményekre a kormányzat akaratát. 
 
A minőség-ellenőrzés fontos eszköze az önértékelés. Az önértékelés során kikérik a külső 
szereplők (végzett hallgatók, munkaadók) véleményét is. 
 
A felsőoktatási intézmény által is elfogadott külső szakértők helyszíni vizsgálódása és 
jelentése is fontos eleme az egységesülő minőségbiztosítási rendszernek. 
 
Írásos beszámoló a felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalatokról. A beszámolók nem 
rangsorolhatják az egyes felsőoktatási intézményeket. A beszámoló célja a felsőoktatási 
intézmények minőségjavításának elősegítése. A beszámolóhoz a felsőoktatási intézmények 
észrevételeket fűzhetnek. Az, hogy a beszámolót milyen körben és milyen részletességgel 
teszik közzé, még igen sokszínű képet mutathat országonként. 
 
A minőség ellenőrzésének új módszerével kapcsolatos utolsó közös elem a minőség-
ellenőrzés eredményének hatása a kormányzat döntésére, különös tekintettel a 
finanszírozásra. A nyugat-európai minőségellenőrzéssel kapcsolatban egyértelműen 
megállapítható, hogy az értékelést és az intézmények anyagi támogatását nem célszerű 
közvetlen módon összekapcsolni. Erre a következtetésre jutottak az OECD szakértői is. Ez 
természetesen nem jelentheti azt, hogy a felsőoktatási intézmények minőségbiztosításával 
kapcsolatban a kormányok ne támaszthatnának semmiféle követelményt. Egy felsőoktatási 
intézmény csak akkor kerülhet be az állami támogatásba, ha be tudja mutatni, hogy felajánlotta 
oktatási programját a külső értékelésnek. Az már az intézmény belügye, hogy mit kezd a 
véleménnyel és hogy a gyenge pontok feljavítására, vagy az erősségek további 
tökéletesítésére használja fel az állami támogatást. [30], [31] 
 
Az Európai Unió által a csatlakozás feltételeit leíró „Agenda 2000” megfogalmazza, hogy 
„… a minőségbiztosítási rendszer bevezetése új kihívásokat jelent… amelyekkel a magyar 
oktatási rendszernek szembe kell néznie.” [32] 
 
 
Az EU Bizottsága megfogalmazta az európai felsőoktatás számára a minőségbiztosítással 
kapcsolatos ajánlásait a „Council Recommendation on European Cooperation in Quality 
Assurance in Higher Education” címmel 1997-ben, melyben támaszkodik a szakértők által 
kidolgozott és a fentiekben ismertetett javaslatokra. 
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Az EU minőségbiztosítási ajánlásai:  
 
* Autonóm értékelő szervezetek feleljenek a rendszer működéséért. Függetlenek legyenek a 

politikától és a felsőoktatás szereplőitől egyaránt. 
 
* Az intézmények profiljával, küldetésével összhangban legyenek az értékelési eljárások, 

azaz ne absztrakt minőségfogalom megvalósítását kérjék számon. 
 
* A külső és belső eljárások egységes egészet alkossanak. 
 
* Az értékelésbe valamennyi szereplőt be kell vonni (oktatók, nem oktatók, hallgatók, 

végzett hallgatók, felhasználói szféra, társadalmi partnerek, külföldi szakértők).  
 
* Az értékelő jelentéseket széles körben publikálni kell. 
 
* Nemzetközi szervezetek, szakértőcsoportok bevonásával biztosítani kell a tapasztalatok 

és az információk nemzetközi áramlását. 
 
* Meg kell alapítani az „European Quality Assurance Network”ot, amely a minőség-

értékelés és minőségbiztosítás nemzeti testületein alapul, s ehhez felhasználhatók az EU 
programok forrásai. [33], [34] 

 
Az európai államok kiemelt, stratégiai feladatként kezelik a felsőoktatás fejlesztését, az 
„európai felsőoktatási térség létrehozását” és fokozatos fejlesztését. Az 1988-ban aláírt 
Bolognai Egyetemi Magna Chartában megfogalmazták, hogy „az egyetemek 
függetlensége és autonómiája biztosítja, hogy a felsőoktatási és tudományos rendszerek 
folyamatosan kövessék a velük szemben támasztott változó elvárásokat, a társadalmi 
igényeket és a tudományos ismeretek fejlődését.” Az 1999. május 25-én aláírt Sorbonne 
Nyilatkozat hangsúlyozza az egyetemek kiemelt szerepét az Európa kulturális 
dimenziójának kifejlesztésében és az európai kontinens általános fejlesztésében. Az európai 
oktatási miniszterek 1999. június 19-én közös nyilatkozatot írtak alá, melyben a 
felsőoktatásnak fontos szerepet tulajdonítanak a Tudás Európájának létrehozásában. 
Ebben szögezik le egyebek között az ECTS kredittranszfer rendszer kialakításának 
szükségességét, és hogy a minőségbiztosítás terén az összehasonlítható kritériumokon és 
módszereken alapuló európai együttműködést támogatni kell. 
 
A fentiekben megfogalmazott célok megvalósítására megalakult az európai felsőoktatási 
minőségbiztosítási szervezetek hálózata, az ENQAA (European Network of Quality 
Assurance Agencies).  
 
A CRE (Conferense des Recteurs European) az európai egyetemek rektorainak nemzetközi 
fóruma és az OECD felsőoktatás fejlesztésével foglalkozó programja (IMHE) is kiemelt 
helyen szerepelteti a felsőoktatási intézmények minőségbiztosításának kérdéskörét. Az 
Enhancing quality című program a minőségbiztosítás stratégiai kérdéseivel foglalkozik, 
melynek keretében a felsőoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatait, a 
kapcsolatrendszer kiterjesztésének lehetőségeit kutatják, a minőségfejlesztési stratégiák 
szem előtt tartásával. [35] 
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5.3. Néhány ország minőségbiztosítási rendszere: Franciaország, Hollandia, USA 
 
Franciaország 
1985-ben a francia köztársasági elnök és egy parlamenti törvény hívta életre a CNE-t 
(Comité National d’Évaluation) annak felismeréseként, hogy a hagyományos, centralizált 
minőségellenőrzési rendszer hibás, nem felel meg a nemzetközi követelményeknek. A CNE 
független az oktatási minisztertől, a kormánytól, csak a köztársasági elnöknek tartozik 
elszámolással. Független a felsőoktatási intézményektől is. A 17 tagú testületet a 
köztársasági elnök nevezi ki 4 évre. A CNE minőségellenőrző folyamata két részből áll: az 
intézményeket átfogó értékelésből és a horizontális diszciplináris ellenőrzésből. Az 
intézményektől önértékelést kérnek, helyszíni látogatást is tesznek. Az egyes intézményeket 
8 évente értékelik. A CNE évente jelentést készít a köztársasági elnök számára, melyben 
ismertetik az intézményi szintű vizsgálatok eredményeit, de rangsort nem készítenek az 
intézményekről.  
 
Hollandia 
1985-ben a holland felsőoktatási intézmények nagyobb szervezési és anyagi autonómiát 
kaptak, s cserébe új minőségbiztosítási rendszert vezettek be a Higher Education: 
Autonomy and Quality dokumentum alapján. Az egyetemek minőségértékelését a VSNU, a 
főiskolákét pedig a HBO végzi. A folyamatok középpontjában a látogató bizottság áll, mely 
megvizsgálja az országban az adott tudományterülethez tartozó összes oktatási programot. 
A látogató bizottság számára az intézmények önértékelő beszámolót készítenek. A hangsúly 
nem a beszámoltatáson, hanem a minőségfejlesztésen van. 
 
USA 
A felsőoktatás minőségbiztosítása az Egyesült Államokban jelentős múltra tekinthet vissza. 
Az intézmény akkreditációt végző regionális szervezetek (8 szövetség 6 régióban) 80-120 
évvel ezelőtt jöttek létre az adott régióbeli felsőoktatási intézmények szövetségeiként. 
Intézmény akkreditációt végeznek a nemzeti akkreditáló szervezetek is (11 szervezet), ők 
azonban egy-egy sajátos területen oktató intézményt (egyházi, távoktatás) akkreditálnak. A 
program akkreditációt pedig az immár több mint 60 specializált szakakkreditáló szervezet 
végzi. 
 
Az amerikai akkreditációs rendszer komplexitását az is fokozza, hogy e sok akkreditáló 
szervezet értékelési kritériumai és minősítési eljárásai nem egységesek. Több próbálkozás 
után 1993-ban jött létre a CHEA (Council for Higher Education Accreditation), melynek 
fő tevékenységei a minőségkultúra terjesztése, az akkreditáló szervezetek vizsgálata és azok 
elismerése, s a koordináció elősegítése: kutatás és konferenciák szervezése, információk 
terjesztése, gyakorlati minták („good practices”) gyűjtése és ajánlása. A CHEA-nak jelenleg 
mintegy 3100 tagszervezete van, akkreditáló szervezetek és felsőoktatási intézmények 
egyaránt. 
 
A CHEA 2000 januárjában Washingtonban tartotta éves konferenciáját, melynek a mintegy 
250 egyesült államokbeli résztvevő mellett 15 külföldi résztvevője is volt. A konferencia 
tapasztalatait a következőkben foglalhatjuk össze: 
 

• A felsőoktatás az Egyesült Államokban egyértelműen fontos (185 milliárd dolláros) 
üzletággá vált, mely a GDP 3 százalékát emészti fel. A népesség 65 százaléka vett részt 
felsőfokú képzésben, a hallgatók száma 1996-ban elérte a 14 milliót. 
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• A felsőoktatás hagyományos szerkezete átalakul. A „klasszikus” egyetemi hallgatók (18-
22 éves nappali tagozatosak) aránya a kilencvenes évek végére az Egyesült Államokban 
25% alá esett. A hagyományos, helyhez kötött felsőoktatási intézmények mellett egyre 
növekvő számban jelentkeznek az új szolgáltatók és az új képzési formák: a távoktatás 
és a virtuális, internetes kurzusok és intézmények. 

 
• Mindez új problémákat vet fel a felsőoktatás minőségbiztosítása terén. Az oktatás 

minősége és a minőség számonkérhetősége, az elszámoltathatóság (accountability) 
középponti kérdésekké válnak. Különösen nehéz helyzetben vannak az amerikai 
regionális akkreditáló szervezetek, hiszen a virtuális kurzusok és intézmények lényege a 
regionalitás megszüntetése, „átlépése”. 

 
 
• A minőségbiztosítás további kulcskérdése az Egyesült Államokban az, hogy mennyiben 

koordinálhatók, illetve egységesíthetők a különböző akkreditáló szervezetek által 
alkalmazott értékelési kritériumok („standard”-ok) úgy, hogy az intézményi autonómia, 
az akkreditáló szervezetek szabadsága, s az oktatás sokszínűsége se sérüljenek. 

 
• S végül egy probléma, mellyel a hazai akkreditáció is birkózik: hogyan lehetne a jobbára 

a bemeneti adatokat vizsgáló minősítési eljárásokat érzékenyebbé tenni az oktatási 
folyamat és annak eredményei iránt? Talán meglepő, de a végzett hallgatójuk 
összetartásában, az alumni mozgalmakban élenjáró Egyesült Államokban sem találták 
még meg a megoldást e problémára. 

 
Az USA sok tekintetben sokszínű, így van ez a felsőoktatás minősítésével is. Mivel a 
felsőoktatásra egyén és társadalom egyaránt sokat költ, ezért az érdeklődés középpontjában 
áll. Az USA felsőoktatási hallgatóinak létszáma 1939 és 1992 között hatszorosára, a 
ráfordítások összege pedig 24-szeresére nőtt. A verseny, a „rangsorolási láz” hatására a U.S. 
News 1983-tól működtet egy – sokat vitatott, de azért mégis alkalmazott – minősítési 
rendszert. Az értékelésben részt vevő 1323 felsőoktatási intézményt négy csoportra osztják: 
nemzeti egyetemek, nemzeti bölcsész és művészeti főiskolák, helyi egyetemek, helyi 
bölcsész és művészeti főiskolák. Az indikátorok és súlyozási tényezőket hét kategóriában, 
ezeken belül pedig hat alkategóriában határozzák meg. Ezek: oktatási programok 
színvonala, hallgatói jellemzők, intézményi jellemzők, hallgatói lemorzsolódás, anyagi 
erőforrások, hallgatói elégedettség, végzési arány hatékonysága. A 21 oldalas kérdőívet 
széles szakmai testület értékeli ki. Az értékelés eredményét évenként teszik közzé. [36], 
[37], [38], [39], [40], [41], [42] 
 
Fenti elemzésekből egyértelműen látható, hogy sem az Európai Unióban, sem az USÁ-ban, 
vagy máshol, nincs egy egyedül üdvözítő minőségirányítási modell, amit a magyar 
felsőoktatásba közvetlenül át lehetne ültetni. Közös alapelvek természetesen vannak, de az 
elvek megvalósításának útja a nemzeti szintű felsőoktatási rendszerre hárul. Egyre inkább 
fokozódik a társadalmi igény a felsőoktatás átláthatóságának, nyitottságának fokozása iránt, 
az országon belüli és a nemzetközi szintű összehasonlítások általánossá tétele érdekében. A 
mobilitás, a globalizáció és a verseny egyre nagyobb kihívást jelent a felsőoktatási 
intézmények számára, mely kihívásnak csak egy szisztematikusan felépített és 
működtetett minőségbiztosítási rendszerrel tudnak megfelelni. 
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6. A magyar felsőoktatás minőségügyi helyzete 
 
A magyar felsőoktatás számára a minőségügy rendkívüli jelentőséggel bír, ugyanis mind a 
belföldi, mind pedig a nemzetközi közvélemény felé bizonyítania kell a megfelelő oktatási-
kutatási színvonalát, a hatékony működését és fejlődőképességét. E célok komplex 
eszközrendszere a minőségügy. 
 
Az első magyar egyetem 1367-ben kezdte meg működését Pécsen. Így bizton’ állíthatjuk, 
hogy a magyar felsőoktatás szerves része az európai és világ kultúrának, felsőoktatási rend- 
szernek! 
 
A minőségügyet prioritásként kezelik a magyar felsőoktatás számára az alábbi 
dokumentumok: 
• az Európai Unió Agenda 2000 című anyaga; 
• az OECD 1995. évi ország tanulmánya a magyar felsőoktatásról; 
• a Világbanktól felvett hitel szerződése; 
• a FEFA (Felsőoktatási Fejlesztési Alapok); 
• az Országgyűlés 1995. évi határozata a felsőoktatás fejlesztéséről; 
• a rendszerváltás utáni kormányprogramok. 
 
A közoktatás Comenius minőségfejlesztő programja is komoly inspirációt jelent a 
felsőoktatási számára. [43] 
 
 
6.1. A magyar felsőoktatás jogi szabályozása a minőségbiztosítás szempontjából 
 
A rendszerváltást követően azonnal megindultak a munkálatok egy korszerű felsőoktatás 
fejlesztési koncepció és a nemzetközi normáknak megfelelő felsőoktatási törvény 
kidolgozására. A magyar történelem során először került megalkotásra önálló és egységes 
szemléletű közoktatási, szakképzési és felsőoktatási törvény, melyek 1993 szeptemberében 
léptek hatályba. A felsőoktatás fejlesztési programját megfogalmazó Országgyűlési 
határozat 1995-ben került elfogadásra [107/1995. (XI.4.) O.Gy. határozat]. 
 
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény meghatározta a különböző testületek 
hatásköreit: köztársasági elnök, országgyűlés, kormány, oktatási miniszter, felsőoktatási 
intézmény különböző testületei és vezetői. A törvény egyik lényeges eleme a felsőoktatás 
autonómiájának deklarálása, ezzel párhuzamosan viszont az egyetemek és főiskolák külső 
minőségértékelését is bevezette. Két új testület jött létre, a minőségellenőrzésre, akkreditálásra 
az Országos Akkreditációs Bizottság (OAB) és az oktatási miniszter felsőoktatási 
oktatáspolitikai tanácsadó szerveként a Felsőoktatási Tudományos Tanács (FTT). Mindkét 
testület létrehozásával a korábbi állami funkciók egy része ezekre, a megfelelő delegálási 
elvek alapján összeállított köztestületekre került áthelyezésre. A korábban a Magyar 
Tudományos Akadémiánál levő jogosultságok egy része az OAB-hoz és az FTT-hez került, 
ezzel együtt az első tudományos fokozat adományozási jogát (Ph.D., DLA) az egyetemek 
visszakapták. Az egyetemi tanári kinevezést a törvény habilitációhoz kötötte. Létrejöttek a 
felsőoktatási intézmények érdekképviseleti szervei, a Magyar Rektori Konferencia (MRK), a 
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Főiskolai Főigazgatói Konferencia (FFK) és a Művészeti Egyetemek Rektori Széke 
(MERSZ). 
 
A felsőoktatási törvény nyomán létrejöttek azok a jogi és szervezeti keretek, melyek keretei 
között megindulhatott egy új, a kor igényeihez illeszkedő, a változásokhoz alkalmazkodni 
képes felsőoktatási intézményhálózat és működési rend kialakulása. A jogi keretek 
tartalommal történő kitöltéséhez felszabadultak a felsőoktatásban szunnyadó innovációs 
erőforrások, melyeket eredményesen stimuláltak a szép számmal beindult nemzetközi 
programok (különböző PHARE projektek, OECD tanulmány a magyar felsőoktatásról, 
Világbank, stb.). 
 
A felsőoktatási törvényt az 1996. évi LXI. törvény több ponton módosította. Az OAB 
átalakult Magyar Akkreditációs Bizottsággá (MAB), bevezetésre került a felsőoktatás első 
szintjeként az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés, a kreditrendszer, a 
felsőoktatási intézményekkel szemben támasztott követelmények és a normatív 
finanszírozás rendszere. A felsőoktatási törvény 59. paragrafusa előírta a folyamatos 
minőségbiztosítást az intézmények számára és létrehozta a Társadalmi Tanácsot, melynek 
az intézményi minőségfejlesztésben nagy szerepe lehet. A törvénymódosítás nyomán a 
felsőoktatási intézmények akkreditációjának határideje 2000. június 30-ra változott. A 
törvény a felsőoktatási intézmények integrációját a felsőoktatási szövetségeken keresztül 
írta elő.  
 
A felsőoktatási törvény 1999 őszi módosítása alapján 2000. január 1-től létrejöttek az 
integrált városi, regionális egyetemek (universitasok) és főiskolák. A törvény előírta a 
felsőoktatási intézmények belső, folyamatos minőségellenőrzési rendszerének kiépítését, 
2001. december 31-jei határidővel. A magyar felsőoktatásban 2002 szeptemberére 
általánosan be kell vezetni a kreditrendszert. [44], [45] 
 
A felsőoktatási törvény alapján a felsőoktatási intézményekben ki kell építeni a 
minőségbiztosítás rendszerét 2001.december 31-éig és a felelősséget, hatásköröket a 
szervezeti és működési szabályzatban rögzíteni kell. 
 
6.2. Akkreditáció a magyar felsőoktatási intézményekben 
 
Az akkreditációs eljárás során az arra felhatalmazott testület megvizsgálja az adott 
szervezetet, hogy a személyi, tárgyi, anyagi és esetleg egyéb szempontok tekintetében 
megfelel-e a vele szemben támasztott követelményeknek. A felsőoktatás területén kétféle 
akkreditáció terjedt el a világban, főleg az USA-ban és Nagybritanniában. Az egyik az ún. 
academical accreditation, amelyik az intézmény megfelelő működését ismeri el, beleértve a 
diploma kiadás jogát. Ez általában az állami elismerés. Ilyen a magyar MAB jogosultsága is. 
A másik az ún. professional accreditation (vagy recogniton), amelyet a szakma 
gyakorlásának igazolására feljogosított testületek adhatnak ki. Magyarországon például a 
tervező és szakértői területen dolgozni kívánó mérnököknek regisztráltatni kell magukat a 
Magyar Mérnöki Kamaránál. Néhány hazai felsőoktatási intézmény már önként 
megszerezte a megfelelő külföldi szakmai szervezet akkreditációját. Így például a Veszprémi 
Egyetem vegyészmérnöki szakja az Institution of Chemical Engineers(ICE)brit 
szervezettől, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és 
Informatikai Kara és a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola műszaki informatikai szakja a brit 
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The Institution of Electrical Engineers (IEE) és a British Computer Society (BCS) 
szervezettől kapta meg az egész világra szóló elismerést. 
 
A BME és a KKMF műszaki informatika szakának a brit akkreditáló szervezetek általi 
önkéntes megmérettetését magyar részről Selényi Endre és Sima Dezső professzorokkal 
együtt irányítottam. Magyarországon ekkor ez a tevékenység teljesen újnak, ismeretlennek 
számított, s tapasztalatait széles körben tudta hasznosítani a magyar felsőoktatás. Egy 
kétnapos konferencia keretében ismertettük meg a magyar jogalkotók és felsőoktatási 
szakemberek érdeklődő körét az akkreditáció céljából, lényegével, módszereivel, 
tapasztalataival.  A konferencia tapasztalatiról számos fórumon beszámoltam. Ezen  
ismeretek jelentős mértékben beépültek a magyar felsőoktatás joganyagába és az 
akkreditációs szervezet munkájába.  
 
A felsőoktatási törvény a 122.§-ban előírja, hogy a felsőoktatási intézményeket egységes 
eljárás alkalmazásával akkreditálni kell. A törvény 8.§-a szerint „A felsőoktatásban a képzés, 
a tudományos tevékenység színvonalának folyamatos ellenőrzésére és a minősítés 
elvégzésére a Kormány Akkreditációs Bizottságot hoz létre.” A MAB állást foglal arról, 
hogy az egyetem melyik tudományterületen, mely tudományágban folytathat doktori 
képzést és ítélhet oda doktori (Ph.D. vagy DLA) fokozatot. Ha a MAB az intézményben 
folyó képzés színvonalát nem tartja megfelelőnek, akkor javaslatot tehet a záróvizsgáztatási 
és oklevél kiadási jog felfüggesztésére, vagy a képzés színvonalát biztosító intézkedésekre. 
A vizsgálandó intézménynek önértékelést kell végeznie, amit a Látogató Bizottság a 
helyszínen ellenőriz. Az önértékelésre a MAB a felsőoktatási törvény 122.§-a alapján 
követelményrendszert határozott meg. Az Akkreditációs Útmutató rögzíti a felsőoktatási 
intézmény teendőit a sikeres akkreditáció érdekében. 
 
A MAB véleményt nyilvánít: 
→ egyetem és főiskola állami elismeréséről, 
→ alapképzési és továbbképzési szakok képesítési követelményeiről, 
→ alapképzési szak indításáról,  
→ az egyetemi doktori és habilitációs szabályzatról és  
→ a felsőoktatási törvény legutóbbi módosítása óta (először 2001-ben) a kinevezendő 

egyetemi és főiskolai tanárokról. 
 
A MAB legalább nyolcévenként vizsgálja a felsőoktatási intézményekben folyó képzés és 
tudományos tevékenység színvonalát, különösen azt, hogy: 
• a küldetésnyilatkozat, a fejlesztési terv, valamint az intézmény működése megfelel-e a 

törvényben előírtaknak; 
• az oktató- és kutatómunka megfelel-e a küldetésnyilatkozatban megfogalmazottaknak; 
• az intézmény szakjai, tantervei mennyiben felelnek meg a tudomány aktuális állásának; 
• a szakon oktatók alkalmasak-e a tantervben és a tantárgyi tematikában leírtak 

színvonalas oktatására; 
• az intézmény infrastruktúrája és szervezete, belső működése megfelelő-e a szakon elvárt 

oktatáshoz és kutatáshoz. 
 
A MAB tehát a felsőoktatási törvény felhatalmazása alapján jogosult a felsőoktatási 
intézmények minőségét vizsgálni és értékelni.  
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A felnőttképzési törvény az iskolarendszeren kívüli képző intézményeknek a 
regisztráltatását kívánja kötelezővé tenni, s azon szervezetek számára pedig, amelyek 
költségvetési forrásokat kívánnak igénybe venni, kötelező akkreditációs eljárásban való 
részvételt tervez előírni, később kidolgozandó szempontok alapján. A tervezett 
intézkedések a fogyasztó védelmében kívánják a megfelelő minőségbiztosítást ezen a 
szerteágazó piacon meghonosítani, mivel a több mint 5000 képzőhellyel kapcsolatban 
gyakori panasz merül fel. Korábban már írtunk a NAT-ról (Nemzeti Akkreditáló Testület), 
amely a személyzettanúsító szervezeteket akkreditálja. A három törvény hatásterületeinek 
összehangolására szükség volna.  
 
 
6.3. A Magyar Akkreditációs Bizottság „alaptevékenysége” 
 
Az 1993-ban elfogadott felsőoktatási törvény teremtette meg a hazai felsőoktatás 
minőségbiztosításának törvényes alapjait. Létrehozta az Országos (később: Magyar) 
Akkreditációs Bizottságot (a továbbiakban: MAB) mint a felsőoktatás 
minőségbiztosításának a mindenkori kormányzattól független, önálló költségvetési tétellel 
rendelkező szervezetét. A későbbiekben módosított törvény előírása szerint 2000. június 
30-ig az ország valamennyi (állami, egyházi és alapítványi) felsőoktatási intézményét 
akkreditációs eljárás keretében értékelni kellett. A feladat elvégzéséhez a MAB elkészítette 
és a felmerült tapasztalatok birtokában folyamatosan korszerűsítette az Akkreditációs 
Útmutatót, amelyet minden intézmény az akkreditációs felhívással egyidejűleg kézhez kapott. 
A törvényes elvárásoknak a MAB teljes mértékben eleget tett: 2000. június 30-ig a hazai 
felsőoktatási intézmények akkreditációs eljárása befejeződött. 
 
Az akkreditációs eljárás alapja az intézmény önértékelése. Emellett a beadvány tartalmazza  
a legfontosabb mérhető paramétereket: az oktatók számától a hallgatók számáig, a 
tudományos működés mutatóitól az infrastruktúra adataiig, továbbá a tagozatokat, a 
tanterveket, a szakfelelősök nevét. A látogató bizottság feladata, hogy a helyszínen 
szembesüljön az akkreditációs beadványban foglaltakkal, hogy megállapítsa a képesítési 
követelmények és az oktatás, valamint a számonkérés összefüggéseit, értékelje a látottakat. 
A látogató bizottság írásbeli jelentése bizottsági vita után kerül a MAB Plénuma elé és az itt 
elfogadott határozat kerül az oktatási miniszterhez és egyidejűleg a nyilvánosság elé. 
 
Az akkreditációs eljárás legfontosabb kontrollja a nyilvánosság. Ennek érdekében 
fokozatosan kialakították a MAB tájékoztatási rendszerét. 1995-ben jelent meg először és 
azóta évenként az Akkreditáció Magyarországon című összefoglaló kiadvány, mely az előző év 
határozatait, az eljárási rendet és annak módosításait tartalmazza. Az Akkreditációs Értesítő 
1996 óta évente 4 alkalommal jelenik meg. Az Értesítő a MAB hivatalos lapja, folyamatosan 
közli a határozatokat, döntéseket. A törvényes előírásoknak megfelelően az intézmények 
akkreditációjáról szóló határozatok a fentieken kívül megjelennek még az Oktatási 
Közlönyben, valamit a Magyar Felsőoktatás című folyóiratban is. 1998 óta magyar és angol 
nyelvű honlapon valamennyi nyomtatásban megjelenő anyag olvasható. 
 
A MAB működését megalakulása óta Nemzetközi Tanácsadó Testület felügyeli. A Testület 
évente ülésezik, áttekinti a MAB előző évi munkáját, azt véleményezi, és ajánlásokat tesz. 
Ezen túlmenően, amikor a hazai szakértői testület túlságosan szűk körű, vagy nem 
rendelkezik az adott téma megfelelő hazai szakértőjével a különböző bírálati eljárásokban, a 
látogató bizottságokban külföldi szakemberek segítségét ezen testület útján veszik igénybe. 
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A vélemények és ajánlások természetesen megjelennek a kiadványokban. A testületet és 
annak munkásságát 1998-ban angol nyelvű kiadványban mutatták be. [46], [47], [48] 
 
 
A MAB által megfogalmazott indokok, melyek a minőségbiztosítás szükségességét 
alátámasztják: 
 
A magyar felsőoktatás a rendszerváltás óta eltelt évtizedben folyamatosan változik, fejlődik 
és számos kihívással kell szembenéznie: 
→ az intézményrendszer az integráció hatására jelentősen átalakult, 
→ a társadalmi igények gyorsan változnak, 
→ az ismeretek gyorsan elavulnak és egyre nagyobb mértékben kell újabb ismereteket 

megtanítani, 
→ az ismeretek szerkezete is változik, 
→ az ismeretek és készségek viszonya is megváltozott, 
→ az ismeretátadás technikája alapjaiban változott és folyamatosan változik, 
→ a felsőoktatásban résztvevők száma rohamosan emelkedik, 
→ meg kell teremteni a tudásalapú társadalmat, 
→ folyamatosan védeni és fejleszteni kell a felsőoktatás értékeit, 
→ az európai csatlakozás nem lehetséges megfelelő minőségbiztosítás nélkül. 
 
A kihívásokra válaszolni kell. Az extenzív fejlesztés korszaka után törvényszerűen 
következik a minőség biztosítása és annak fejlesztése.  
 
A 6.3. ábra a MAB által lefolytatott intézményi akkreditációk számát mutatja éves 
bontásban. 2000-ig összesen 90 intézményi akkreditációra került sor.  

6.3. ábra 
A MAB által lefolytatott akkreditációk száma 
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6.4. A Magyar Akkreditációs Bizottság a doktori programokért 
 
Az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság a ’90-es évek elején, az akkreditációs 
eljárások első fordulójában harminc felsőoktatási intézmény 350 doktori program-
pályázatát bírálta el. Az IOAB 1994-ben 24 tudományágban ismerte el az egyetemek 
doktori cím adományozási jogát és 18 egyetemnek ítélte meg  PhD képzés lehetőségét. 
2000-ben már az összes magyar egyetemen működött doktori program. A MAB 1994-2000 
között az 545 benyújtott kérelem háromnegyedét – 413 doktori programot – elfogadta. A 
doktori iskolákra vonatkozó új kormányrendelet alapján a MAB 2000 decemberében 22 
egyetem 146 kérelme alapján 142 doktori iskolát akkreditált ideiglenesen. A végleges 
akkreditáció határideje 2002. A legtöbb doktori iskolával a Debreceni Egyetem 
büszkélkedhet, míg az egyházi és a művészeti egyetemek általában egy-egy doktori iskolát 
indíthatnak.  
 
 
6.5. A MAB a felsőoktatási intézmények minőségbiztosításának segítéséért végzett 
munkája 
 
A minőségértékelő és akkreditáló tevékenységén túlmenően a MAB segítséget próbált 
nyújtani a felsőoktatási intézményeknek saját, belső minőségbiztosítási, minőségfejlesztő 
kötelezettségük teljesítésében. A felsőoktatási törvény 1996. évi módosítása ugyanis az 59.§-
ban előírta a felsőoktatási intézmények számára a folyamatos minőségbiztosítás 
bevezetését. Természetesen a MAB alaptevékenysége révén – a plénum, a szakbizottságok 
és a szakértők munkáján keresztül – sokat tett a minőségbiztosítás kultúrájának 
elterjedéséért. A hazai és nemzetközi konferenciák is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a 
magyar felsőoktatás minden intézménye  átesett 2000 közepén a sikeres akkreditáción. 
 
A MAB felmérte az egyetemeken, főiskolákon záróvizsga bizottsági elnökként közreműködők 
tapasztalatait, akik külső, független szakértőként hozzájárulhatnak a „kimenet felőli 
szabályozás” alapján az oktatás tárgyilagos megítéléséhez, a végzett hallgatók jobb 
elhelyezkedése, a befogadó közeggel való jobb kapcsolat érdekében.  
 
A minőségbiztosítás a felsőoktatási nemzetközi fórumokon a felsőoktatás politika 
fókuszában áll. Így van ez az utóbbi években Magyarországon is. A kérdés újdonsága és 
szerteágazó jellege miatt nagymennyiségű folyóiratcikk, tanulmány, kiadvány, könyv jelenik 
meg erről a témakörről. A MAB folyamatosan összegyűjtötte a minőségbiztosítás 
szakirodalmát, s azokat saját értesítőjében, önálló kiadványokban és az interneten közkinccsé 
tette. A MAB tisztségviselői, a titkárság dolgozói számos cikket írtak és a legkülönbözőbb 
fórumokon előadásokat tartottak. 
 
A MAB tevékenységét is folyamatosan javítani, az új feladatokhoz hozzáigazítani kellett. 
Ezért megkeresték azokat a szakértőket, akik a minőségbiztosítás új, friss tudományágán 
belül a felsőoktatás minőségbiztosításával foglalkoztak. Így alakult meg a MAB 
Felsőoktatási Minőségbiztosító Tanácsadó Bizottsága. A testület feladatai közé 
tartozott a felsőoktatás sajátos világához adekvát módon illeszkedő magyar nyelvű 
fogalomtár, felsőoktatási minőségügyi útmutató készítése, a minőségügyi szakértők és 
általában a minőségügy oktatásának az elősegítése, valamint a MAB tevékenységének 
módszertani támogatása. [49] A bizottság munkájában aktívan részt vettem. 
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A MAB pilot-projectet indított az önként vállalkozó felsőoktatási intézmények számára, 
hogy a felsőoktatás minőségbiztosítási kérdéseinek egy-egy elemét részletesen dolgozzák ki, 
próbálják ki és – mintegy GMP-ként – tegyék közzé. A kísérleti projektre sok felsőoktatási 
intézmény jelentkezett. A kiválasztásnál a sokszínűség volt a fő szempont: legyen köztük 
egyetem és főiskola, vidéki és fővárosi, állami, alapítványi és egyházi intézmény, s a képzési 
szakterületek és képzési formák minél szélesebb körét reprezentálják. A projekt résztvevői 
az elmúlt években különböző felsőoktatási fórumokon számoltak be tevékenységükről 
egymásnak és az érdeklődő többi felsőoktatási intézménynek. A felsőoktatás minőségügyi 
szakértői körének bővítését eredményesen szolgálta ez a projekt. [50] Részt vettem a pilot  
projektben közreműködő intézmények kiválasztásában, munkájuk segítésében és 
értékelésében, az eredmények közzétételében. 
 
A felsőoktatási törvény 1996. évi módosítása következtében a felsőoktatási intézményeknek 
biztosítaniuk kell az oktatás és kutatás folyamatos ellenőrzését. Az ellenőrzési folyamat 
nevezetes állomása a záróvizsga, illetve az elnökök által írt jelentések. A MAB 1998-ban 
felmérést végzett a záróvizsgákról a beküldött 1200 jelentés alapján, melynek tapasztalatait a 
MAB plénuma megvitatta és publikálta. [51] A MAB felmérése egyrészt „felhívás”  volt az 
intézmények számára, hogy alakítsák ki saját minőségellenőrzési rendszerüket, ennek 
részeként komolyan értékeljék a záróvizsgák tapasztalatait, másrészt pedig országos 
áttekintést nyújtott, amiből minden intézmény elvonhatta a számára fontos 
tanulságokat[52] .Részt vettem a záróvizsga elnökök jelentéseinek kiértékelésében és a 
tapasztalatok  publikálásában. 
 
A 14. számú melléklet bemutatja, hogy a felsőoktatás egyes feladatcsoportjait mely 
felsőoktatási intézmények vállalták magukra.  
 
 
6.6. A Magyar Akkreditációs Bizottság nemzetközi tevékenysége 
 
A MAB (és jogelődje az OAB) kezdettől fogva nagy súlyt helyezett nemzetközi kapcsolatok 
kiépítésére. Az elmúlt 7 év során nemcsak több nemzetközi szervezet munkájában vettek 
részt konferenciák és tanácskozások formájában, hanem Magyarországon is szerveztek 
több regionális továbbképző megbeszélést . A MAB elnöke és a Titkárság munkatársai 
szakértőként részt vettek egyes külföldi intézmények akkreditációs eljárásában. Jelenlétük a 
nemzetköz akkreditációs szervezetek munkájában jelentős mértékben elősegíti azt a 
törekvést, hogy a magyar felsőoktatásban kiadott diplomák egyenértékűsége megfeleljen az 
Európai Unió normáinak. Az elkövetkező csatlakozás során a magyar diplomák minősége, a 
mögöttük található szellemi tőke biztosíthatja a tudományos élet és a felsőoktatás 
nemzetközi elfogadottságát. 
 
Megkezdődött a MAB külső értékelése, melyet szintén nemzetközi testület végez. A bonyolult 
és sokrétű előkészítő munka a Világbank finanszírozása alapján történik.  
 
Külön említésre érdemes, hogy 2000 májusában Magyarországon tartotta ülését a 
Minőségbiztosítási Szervezetek Nemzetközi Hálózatának vezető testülete, melynek tagja a 
MAB elnöke is. 
 
A MAB munkájában időnként külföldi szakértők is részt vesznek. Ilyen volt R. Enlow 
amerikai professzor, aki elismeréssel írt a magyar felsőoktatás akkreditációjának 6 éves 
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folyamatáról. Egyebek között írja, hogy „Nagyra értékelem, hogy a MAB felvállalta a 
minőségbiztosítás és a minőségjavítás kettős célját, ami az akkreditáció gondolatának alapját 
képezi, valamint az intézményi önértékelés és a szakértői értékelés alapelvei iránti 
elkötelezettséget… A látogató bizottságok elnökei által nyújtott teljesítmény fokozásának 
egyik módja lehet a továbbképzés és annak tanúsítása.” [53] 
 
 
6.7. A MAB működésének értékelése 
 
Az IOAB, OAB és MAB közel egy évtizedes tevékenysége színvonalasnak nevezhető, 
beváltotta a törvényalkotó szándékait. Az összes magyar egyetemet és főiskolát egy 
alkalommal értékelte a testület. A vizsgált intézményeket, szakokat, programokat nagyrészt 
megfelelőnek találta, s csupán javaslatokat tett a minőség javítására. Néhány szak esetében 
viszont nem találta megfelelőnek az intézményekben tapasztaltakat, s ezért élt a törvényben 
rögzített jogával és kötelezettségével, így javaslatokat fogalmazott meg az oktatási miniszter 
számára. A MAB jelentős munkát végzett a mintegy harminc új, alapítványi és egyházi 
felsőoktatási intézmény elismerésének előkészítésében. A MAB konstruktív módon 
működött közre a távoktatási képzési forma speciális akkreditációs anyagainak 
kidolgozásában. Tevékenységével nagymértékben segítette a magyar felsőoktatás 
presztízsének növelését mind a magyar közvélemény előtt, mind pedig nemzetközi szinten. 
 
 
A MAB működését az alábbi kritikai vélemények érték: 
 
→ Túlzott adminisztrációs terhelés a felsőoktatási intézmények számára. A próba 

akkreditációkat követően a MAB részben módosította az akkreditációs kézikönyvet, 
csökkentve a fölösleges adminisztrációt. Az első alkalommal történő akkreditáció 
természetesen sok „papír összerendezését” jelenti, rákényszerítette az intézményeket az 
alapvető dokumentumok (szak engedélyezési okiratok, tantervek, szabályzatok, stb.) 
szakszerű dokumentálására, tárolására, a hozzáférhetőség biztosítására. 

 
→ A MAB gyakran hatósági szerepkörben ténykedett, a plénum „igen” vagy „nem” 

állásfoglalása perdöntő volt az akkreditáció folyamatában. Ez a kritika részben 
helytálló, a minőségértékelés helyett csak a megfelelőség, vagy nem megfelelőség 
kinyilvánítására került sor. E „kvázi hatósági” szerepkör kialakulásában a kormányzati 
szervek kényelmes magatartása is felhozható okként. 

 
→ Néha túl hosszúra nyúlt az akkreditációs folyamat. Ez részben azzal magyarázható, 

hogy a MAB szinte az eddigi teljes működési ideje alatt túlterhelt volt, mindig voltak 
kiemelt, a kormányzat, a felsőoktatási intézmények, vagy egyéb lobbyzó szervezetek 
által sürgősnek tartott ügyek, így a „normál” ügyek véleményezése csúszást szenvedett. 
A MAB több esetben nem csupán a minőségértékelést, akkreditálást kellett, hogy 
elvégezze hanem normákat, szakmai értékelési szempontokat is ki kellett dolgoznia, 
holott ez nem a MAB kompetenciájába  tartozó feladat (pl. a távoktatás 
követelményrendszere). Olyan esetek alakultak ki, mintha a bíróságnak kellene 
törvényeket is hoznia, nem pedig a konkrét cselekményeket elbírálni a törvényesség 
szempontjából. 
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→ A MAB döntéseit anonym módon hozta, nem adott néha kellő indoklást, részletezést a 
nemleges véleményéhez. A minőségértékelés „javítandó” szempontjait vagy  
„gyengeségeket” néha általános megjegyzésekkel elintézte, például: a személyi feltételek 
nem megfelelőek, a tanterv nem felel meg a képesítési követelményekben előírtaknak. 
A jövőben a pozitív megközelítésre, a tanácsadásra nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. 
Megfontolandó esetleg, hogy a MAB szakértői a helyszínen is tanulmányozhassák az 
akkreditációt kérő körülményeit, vagy legalábbis tárgyaljanak a kérelmezőkkel. Így a 
hiányos információk könnyen pótolhatók lennének és a félreértések száma is 
csökkenthető lenne. A javaslattal kapcsolatban felhozható a korrupció veszélye, amit a 
nyilvánosság megfelelő biztosításával lehetne mérsékelni. A MAB állásfoglalásai, 
döntése mögött bizonyos érdekcsoportok érdekei jelentek meg egyes esetekben. Ezek 
a lobbyzók néha a felsőoktatás érintett köreiből, néha kormányzati körökből, néha 
máshonnan kerültek ki. A lobbyzás kétirányú volt: a MAB támogató, vagy elutasító 
véleményének kialakítására gyakoroltak nyomást. Többször kitapintható volt, hogy a 
felsőoktatás adott szegmensében (régióban, vagy szakterületen) „ellenérdekelt” 
szakértő adott szakvéleményt, amit a plénum magáévá tett. Ezen az anomálián úgy 
lehetne segíteni, hogy az akkreditációs szakmai szempontok egyértelműbbek legyenek, 
illetve a szakértők anonymitásának a feloldását meg kellene fontolni. Nemzetközi 
szakértők gyakoribb bevonása is segítene az objektivitás javításában. 

 
 
6.8. Az iskolarendszeren kívüli oktatás helyzete 
 
Az iskolarendszerű képzést három törvény szabályozza: a közoktatási, a szakképzési és a 
felsőoktatási. E törvények előírják a jogosultságot, a szakmai, személyi és tárgyi 
követelményeket és a finanszírozás kérdését. Így tehát a jogilag szabályozott területen a 
minőséget ezek a jogszabályok garantálják. 
 
A jogilag nem, vagy csak részben szabályozott iskolarendszeren kívüli, ún. piac által 
szabályozott területen a garanciákat a minőségbiztosítás eszközeivel kell elősegíteni. Kinek 
áll ez az érdekében? - kérdezhetjük. Természetesen elsősorban a „vevőnek”, tanulónak vagy 
szülőnek, továbbá a munkáltatónak, a munkaerőpiacnak és a társadalomnak, de még 
magának a képző intézménynek is. Miért van rá szüksége? Mert az iskolarendszeren kívüli 
képzési piacon több mint 5000 vállalkozás működik, számuk tovább nő, a helyzet 
meglehetősen átláthatatlan. A színvonal heterogén, s a gyenge, botrányt okozó képző 
helyek lerontják a színvonalasak presztízsét és végső soron rontják az egész oktatási ágazat 
megítélését. 
 
Az iskolarendszeren kívüli képzés minőségbiztosítási rendszerét egy sajátos 
követelményeket támasztó szakmai rendszerre, vagy az ISO 9000-es minőségbiztosítási 
szabvány egy adaptált változatára lehetne építeni. Az akkreditálást az MSZ EN 45000 
szabvány alapján végezhetné a Nemzeti Akkreditáló Testület égisze alatt egy szakmai 
akkreditáló bizottság. A vállalkozások tekintetében a minőségbiztosítási rendszer 
kiépülhetne a gazdasági kamarák tagozataként, a szakmai kamarák részeként, vagy az 
egyesülésről szóló törvény hatálya alatt. A lényeg az, hogy legyen egy jól működő, 
minőséget produkáló rendszer, ami „rendet vágna” a rendezetlen piacon. Az oktatásügy 
tekintélyének megőrzése és az állampolgárok érdekeinek védelme érdekében sokat 
foglalkoztam az iskolarendszeren kívüli képzéssel, több publikációt is készítettem e témából 
(lásd publikációs jegyék). 
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A minőségbiztosítási rendszer kiépítésében közre kell működniük természetesen maguknak 
a képző szervezeteknek, a vállalkozói szervezeteknek, a gazdasági és a szakmai kamaráknak, 
az illetékes alapoknak és alapítványoknak, a képzésben érdekelt szaktárcáknak és az oktatási 
tárcáknak. A közreműködés szakmai és anyagi hozzájárulást egyaránt jelent. 
 
A készülő felnőttképzési törvénynél a fenti javaslat megfontolása indokolt. Közpénzeket 
csak garantált minőségű szervezetekbe szabad invesztálni az oktatás, át- és továbbképzés 
területén is. Ehhez megfelelő jogi szabályozásra, ösztönzőkre és átláthatóságra van szükség. 
Ezen feltételek teljesülése esetén képzelhető el az Európai Unió Fehér Könyvében 
megfogalmazott ajánlás magyarországi megvalósítása, mely arról szól, hogy a képzés 
költségeit az állam, a munkáltató és a munkavállaló megosztva vállalja, valamint hogy az 
oktatást beruházásként fogjuk fel és aszerint könyveljük el. 
 
Az idegennyelv oktatási piacon igen nagy a kereslet az utóbbi években, s az igények 
kielégítésére gombamód szaporodtak a nyelviskolák. Dicséretes példaként említendő a 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, melyet 1992-ben olyan nyelviskolák alapítottak, melyek 
elkötelezték magukat a korszerű, magas színvonalú nyelvoktatás ügye mellett, amit a 
logójuk is sugall „Q”. Olyan nyelviskolákat fogadnak tagjaik közé, melyeknél biztosított a 
nyelvoktatás szakmai (szintrendszer, tematikák, könyvtár) és személyi (tanári kar, 
tanulmányszervezés) feltételei, megfelelő infrastruktúra és ügyfélszolgálat, szervezett, 
iskolarendszerű működés, a fogyasztóvédelmi és versenysemlegességi szabályok 
következetes betartása. A megfelelő szervezetek kaphatják meg a „Minősítet nyelviskola” 
címet.  
 
A 98 objektív szempont alapján történő pontozás és a Minősítési kézikönyv kellő garanciát 
nyújt a tárgyilagos minősítéshez és így bizalmat ébreszthet a hallgatókban. A minősítési 
rendszer a kiemelkedő minőségfejlesztési eredményeiért 1999-ben IIASA-Shiba 
minőségdíjban részesült. 2000-ben 53 nyelviskola volt tagja a Nyelviskolák Szakmai 
Egyesületének. (Bővebben a www.nyelviskola.hu internet címen.) [85], [86], [87], [88], 
[89], [90] 
 
 
 
 
7. A minőségügy oktatásának helyzete a magyar felsőoktatásban 
 
 
7.1. Felmérések a minőségügy oktatásáról 
 
7.1.1. Minőségügyi Tárcaközi Bizottság (1993) 
 
A Kormány által létrehozott Minőségügyi Tárcaközi Bizottság az 1993 október 20-ai ülésén 
– előterjesztésemben – áttekintette „A képesítést nyújtó minőségügyi és mérésügyi oktatás 
szabályozását.” Az előterjesztés ismertette azokat a jogszabályokat, amelyek keretei között 
szakképesítést lehet szerezni. Ezek a következő jogszabályok voltak: 
 
→ a szakképzési és  felsőoktatási törvény keretei között az iskolarendszeren belül, illetve 

az OKJ (Országos Képzési Jegyzék) keretében;  
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→ a Magyar Szabványügyi Hivatal (MSZH) az oktatást és vizsgáztatást az 5/1983. (XI. 

12.) ME számú rendelet alapján végezte, mely rendelet 5. számú melléklete 1988-ban 
módosításra került; 

 
→ az Országos Mérésügyi Hivatal a mérésügyről szóló 1991. számú 1991. évi XLV. 

törvény 4.§ (2) bekezdése alapján végezte az oktatást és vizsgáztatást; 
 
→ az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium  (IKIM)  a hatáskörébe tartozó képzést a 

12/1992. (IX. 4.) számú IKIM rendeletben szabályozta. A többi tárcánál e témához 
tartozó szabályozások és képzések nem voltak. 

 
Az 1993-ban folytatott képzéseket a 15. számú melléklet tartalmazza. 
 
Összefoglalásul megállapítható, hogy képesítést adó minőségügyi és mérésügyi oktatás – 
kivéve IKM, MSZH – a tárcák irányítása alatt nem folyik. A Tárcaközi Bizottság véleménye 
szerint a minőségügyi és mérésügyi szemlélet kialakítása, valamint a szükséges ismeretek 
elsajátítása az alapképzés részét kell hogy képezze. Az egyetemeken és főiskolákon egyre 
növekvő számban jelenik meg a minőségügy és a mérésügy az alapképzésben külön 
szakirányként, posztgraduális képzésben pedig önálló szakként. 
 
A képesítést nyújtó minőségügyi és mérésügyi oktatásra irányuló igényeket a hatályos jogi 
keretek között – iskolarendszerű és iskolai rendszeren kívüli képzés esetében egyaránt – ki 
lehet ott elégíteni, így további jogi szabályozásra akkor nem volt szükség. 
 
 
7.1.2. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium felmérése (1994) 
 
A Minőségügyi Tárcaközi Bizottság számára készült 1993. évi felmérést a művelődési tárca 
1994. évi felmérése követte a minőségügy területén. Az alábbiakban kivonatosan közöljük e 
felmérés eredményeit. A két felmérésből kitűnik, hogy egy év alatt mennyivel bővült a 
minőségügy oktatásának kínálata a magyar felsőoktatásban. 
 
A műszaki felsőoktatásban a Budapesti Műszaki Egyetemen 1988-tól folyik képzés a 
minőségbiztosítási szakmérnök szakon. Több karon és szakon van minőségbiztosítási 
szakirány, minőségügyi tantárgy, melyet a kreditrendszerbe is beépítettek. A Mérnöki 
Továbbképző Intézet felső- és középfokú minőségügyi szaktanfolyamokat hirdet meg. A 
Miskolci Egyetemen minőségbiztosítási szakmérnöki szak van, több szak hallgatói tanulják 
a Minőségszabályozás tantárgyat. A TQM módszerét a posztgraduális képzésben oktatják. 
A Veszprémi Egyetemen analitikai minőségbiztosítási szakmérnöki szak működik, a 
minőségbiztosítás tantárgy több szakon is felvehető. USA-beli egyetemekkel közös 
minőségügyi kurzusokat szerveznek. 
 
A Bánki Donát Műszaki Főiskolán minőségbiztosító  szakmérnöki szakon folyik képzés. 
Az alapképzés tantervében gépipari mérés és minőségbiztosítás tantárgy szerepel. A Kandó 
Kálmán Műszaki Főiskolán minőségszabályozás szakmérnöki szak működik. Az 
alapképzésben Minőségbiztosítás és minőség tervezése, szabályozása című tantárgyak 
vehetők fel.  A Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán minőségügyi szakmérnöki 
szak működik, az alapképzésben pedig a minőségügyi szakirány választható. A Könnyűipari 
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Műszaki Főiskolán minőségbiztosító szakirány választható. A Pollack Mihály Műszaki 
Főiskolán Minőségügyi szakmérnöki szak működik és intenzív nemzetközi 
együttműködésben vesznek részt e területen. A Széchenyi István Főiskolán 
minőségbiztosítási szakirány, valamint Biztonság és megbízhatóság című tantárgy 
választható. A minőségbiztosítási  szakmérnöki szak előkészítésén dolgoznak. Az Ybl 
Miklós Műszaki Főiskolán minőségvédelmi szakmérnöki szak van. Az alapképzés keretében 
a hallgatók minőségügyi alapképzésen részesülnek. A főiskola szervezte a SUNY (State 
University of New York)  által tartott minőségügyi kurzust, felsőoktatási vezetők számára.  
 
Az agrár-felsőoktatásban az Állatorvostudományi Egyetemen az alap- és továbbképzésben 
a takarmányok és élelmiszer-alapanyagok minőségvédelmét oktatják. A Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen Minőségbiztosítás és Szabványosítás tantárgyakat tanulhatnak 
a hallgatók. 1990-ben sikertelenül hirdették meg szabványosítási és minőségügyi 
szakmérnöki szakot. A minőségügyről önálló tankönyvet készítenek. A Debreceni 
Agrártudományi Egyetemen Minőség-ellenőrzés és minőségvizsgálat tárgyat tanulhatnak a 
hallgatók. A minőségügyi oktatás fejlesztését fontosnak tartják. Az Erdészeti és Faipari 
Egyetem hallgatói különböző szakokon sajátíthatják el a Minőség tervezése című tantárgyat. 
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen élelmiszeripari minőségfejlesztő szakmérnöki 
szakon, valamint élelmiszeripari minőség menedzsment szakmérnöki szakon folyik a 
képzés. Az alapképzésben minőségszabályozó szakirány működik. Képesítést nyújtó 
tanfolyamokat is tartanak. A Pannon Agrártudományi Egyetemen élelmiszer 
minőségbiztosító alapképzési szak működik. A többi szakon minőség menedzsment 
tantárgyak vehetők fel. 
 
A gazdasági felsőoktatásban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen többféle 
minőség menedzsment tárgy közül választhatnak a hallgatók. A Közgazdasági Vezetőképző 
Intézetben a posztgraduális képzés és az iskolarendszeren kívüli képzés keretében bőséges a 
választék minőségügyi témákban. A Külkereskedelmi Főiskola holland együttműködésben 
folytat minőségügyi posztgraduális képzést.  
 
Egyre több felsőoktatási intézményben hirdetnek meg tudományos diákkör, 
diplomatervezés és a doktorandusz képzés keretében minőségügyi témákat.  
 
Az Országos Képzési Jegyzékben is vannak minőségügyi szakképesítések: 
 minőségellenőr; 
 minőségbiztosítási felülvizsgáló- és tanúsító; 
 szabvány-ügyintézői és  
 szabványalkotói. 

 
E szakképesítések kiadására a szakképzési törvényben előírtaknak megfelelően lehet 
jogosultságot szerezni. 
 
Az MKM égisze alatt folyt felmérést és annak kiértékelését a szerző végezte. 
 
 
7.1.3. A PHARE TDQM projekthez készült felmérés (1996.) 
 
A PHARE TDQM (Technology Development and Quality Management) projekt egyik 
alprojektje az „Oktatók képzése” címet viselte. A továbbképzés programjának 
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előkészítéséhez kapták meg a felsőoktatási intézmények „A minőségügyi oktatás helyzete a 
felsőoktatásban” és „Minőségügyi ismeretekkel rendelkező oktatók” című kérdőívet. A 
kérdések az 1995/96 tanév adataira kérdeztek rá, kérve az esetleges változtatási adatokat is 
az 1996/97. tanévre. A beérkezett válaszok alapján került véglegesítésre az a minőségügyi 
tananyag tematika, mely a felsőoktatási intézmények oktatóinak a felkészítését szolgálta. A 
foglalkozásokra az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán került sor több hónapon keresztül, heti 
egy alkalommal. A kurzuson 60-80 oktató vett részt. Az „Oktatók képzése” című 
tanfolyamból nőtt ki a „Minőségoktatók Konferenciája”, melynek első rendezvényét is az 
YMMF szervezte meg. E projekt nagy lökést adott a minőségügyi szemlélet és ismeretek 
felsőoktatáson belüli elterjedéséhez. 
 
A kérdőív tartalmazta a képzési formák szintjét (alapképzés, posztgraduális képzés), a 
minőségügyi tárgyak nevét, a tantárgyak kinézetét, az oktatók nevét, az oktatók 
minőségügyi képzettségét és a tanfolyammal szembeni elvárásokat. A felsőoktatási 
intézményeknek szóló körlevelet, kérdőíveket és kitöltési útmutatókat a 4. számú melléklet 
tartalmazza. A felmérést Bálint Julianna és a szerző készítette. A szerző részt vett  az 
Oktatók képzése című kurzus tematikájának kidolgozásában, a tanfolyam megszer-
vezésében és előadóként is közreműködött. 
 
A felsőoktatási intézményekben folyó minőségügyi oktatásról számos cikk számol be. [54], 
[55]. 
 
 
7.2. A „tudás lánca” 
 
Minden lánc olyan erős, mint amilyen a leggyengébb láncszeme. A munkaerőpiac 
tapasztalatai alapján helytálló ez a tétel a „tudás láncára” is. A fizikai lánc – legyen az acélból 
vagy gyűrűfűből – a leggyengébb láncszeménél elszakad, de a többi láncszem sértetlen 
marad. A munkaerő esetében pedig, ha egy – vagy több – láncszem szignifikáns mértékben 
gyengébb a többinél, akkor a munkaerőt vagy nem alkalmazzák, vagy csak igen leértékelt 
áron veszik meg. Utóbbi esetben ezt a gyenge láncszemet valaki kipótolja, helyettesíti, 
ezáltal kis munkával nagy profitra tesz szert.  
 
Az alapképzésnek, a tovább- és átképzésnek az a célja, hogy a munkavállaló munkavégző 
képességét minél magasabb szintre emelje és folyamatosan magas szinten tartsa, továbbá 
hogy a tudásláncában ne legyen kirívóan gyenge elem. A társadalmi-gazdasági-műszaki 
fejlődéssel szinkronban a munkaerő munkavégző-képességét is korszerűsíteni kell mind az 
alapképzésben, mind pedig az átképzésben. Nem szabad, hogy a különböző szakterületeken 
„történészeket” képezzünk, hanem kellő „előretartással”, a jövő igényeire tekintettel kell az 
oktatási programokat összeállítani. 
 
 A felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeit Magyarországon a kor-
mány  határozza meg. A mérnökképzés követelményeit a 157/1996.(X.22.) Korm. rendelet 
írja elő, mely  a képzés főbb tanulmányi területeit az alábbiakban fogalmazza meg: termé- 
szettudományi alapismeretek, gazdasági és humán ismeretek, szakmai törzsanyag, differen-
ciált szakmai ismeretek és szakmai gyakorlat. Ebbe az öt csoportba beletartoznak mindazok 
az ismeretek, amelyek a mérnöki hivatás „alkotó műveléséhez” szükségesek. Az egyetemi és  
főiskolai szintű mérnökképzésre a rendelet – ma is korszerűnek nevezhető – százalékos ará- 
nyokat ír elő az egyes tanulmányi területeket illetően. A probléma az „out put” szabályozás 
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szellemében megfogalmazott elvárások  és azok tantervek és tantárgyi programok által tör- 
ténő megvalósítása (meg nem valósítása! ) közötti különbségben keresendő. 
 
 
A magyar munkaerőt az ezredfordulón – kutatásaim alapján – az alábbiak jellemzik. Ha a 
teljes spektrumú munkavégző képességet hét csoportra osztjuk, akkor ezekről az alábbiakat 
állapíthatjuk meg. 
 

1. Általános műveltség: általában jónak ítéli a nemzetközi akadémiai szféra és a tőke 
is.  

 

2. Szakmai ismeretek: a magyar szakemberek általában helytállnak a nemzetközi 
szakmai porondon, külföldön és a magyarországi multinacionális vállalatoknál is. 

 

3. Informatika: jelentős fejlődés tapasztalható az információs és kommunikációs 
technológiák területén, jelentős fejlesztések folynak, így a magyar munkaerő egyre 
inkább felkészül az informatika készség szintű alkalmazására.  

 

4. Idegennyelv-ismeret: a rendszerváltáskor nagyon alacsony szintről indultunk, 10 
év alatt jelentős fejlődés következett be, számos program végrehajtása folyik, a 
tendencia jó, felgyorsítását minden eszközzel támogatni kell. Cél – mint a EU-ban 
általában – a három nyelven történő kommunikáció képessége.  

 

5. Nemzetközi ismeretek: ezen a téren is mélyről indultunk a ’90-es évek elején, 
némi fejlődés tapasztalható, de nagyon nagy a lemaradás az EU, a világszervezetek, 
a nemzetközi tendenciák és technikák ismerete terén, a más nemzetek kultúrájának 
megismerésében, a másság tolerálásában. 

 

6. Általános (szak) ismeretek: ami alatt azokat az új, a nemzetközi gazdaság 
világában, az innováció szerteágazó területén szükséges ismereteket értjük, melyeket 
a munkaerőpiacon a képzett munkaerőtől a versenyképes gazdálkodó szervezetek 
és az igazgatási szervezetek is elvárnak. E területen szűk körben és ott is elég 
alacsony szinten történtek lépések. Különösen az iskolarendszerű alapképzés 
területén óriási a lemaradás. Ezek az ismeretek az általános műveltség és az egyes 
szakok szakismeretei között helyezhetők el, talán „általános szakismeret” vagy 
korszerű piacgazdasági ismereteknek nevezhetjük őket. Ide sorolható egyebek 
mellett a minőségügy (tág értelemben), környezeti ismeretek, munkahelyi egészség 
és biztonság, termékfelelősség, fogyasztóvédelem, kockázat értékelés. A globalizáció 
fokozódásával ezen ismeretek további felértékelődése prognosztizálható. 

 

7. Adaptáció: vagy adaptációs készség, ami a munkaerőnek a mindenkori munkaerő-
piaci igényekhez való alkalmazkodóképességét jelenti. Ez a láncszem a magyar 
pályaorientációban, alkalmassági vizsgálatokban, a tanácsadásban és az iskolai 
rendszerű képzésben csak nagyítóval fedezhető fel. A munkanélküliek világában 
történt némi elmozdulás a rendszerváltás óta, egyes egyetemek-főiskolák is 
elkezdtek ezzel foglalkozni, de rengeteg teendő van még ezen a téren. A 
minőségügy alapja a vevő igényeinek kielégítése, ugyanakkor a munkaerővel 
kapcsolatos elvárásokat alig ismerjük, másképpen megfogalmazva: ”képzünk úgy 
mint eddig, mert ez eddig is bevált”. Csakhogy a munkaerőpiacon nemhogy „nem 
állt meg az idő”, hanem éppen fordítva, hihetetlen mértékben felgyorsult. Az 
oktatási intézményeket és a munkavállalókat is fel kell készíteni az adaptációs 
képességre. Be kell mutatni a karriertervezést, a munka világával kapcsolatos 
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legfontosabb tudnivalókat, technikákat, programokat, hivatalokat. Az adaptációs 
készség különösen a kis- és közepes vállalkozásoknál létfontosságú, mivel a kis 
szervezetek nem tudnak specialistákat alkalmazni.  

 
     A „kompetencia elvű” szemlélet és ezen belül a kompetencia elvű képzés    
meghonosítása hazánkban is elősegítheti a fentiekben megfogalmazott hiányosságok 
mérséklését. 

 
 
 
A 7.2. ábra a „tudás láncát” mutatja be, melyben az egyes láncszemek elvárt és tényleges 
„erősségét” is ábrázoljuk. A vonalkázott rész mutatja a „tudás hiányt”, melynek mielőbbi 
pótlása kiemelt feladat a munkaerő „leértékeltségének” felszámolásához. (Az értekezés    
mélyebben nem foglalkozik az egyes elemek közötti arányok pontosabb meghatározásával, 
hogy az összefüggés lineáris, progresszív, vagy degresszív karakterisztikát mutat-e.) Az ábra 
egyúttal bemutatja a „tudás láncának” leggyengébb láncszemeit is. A valóságban 
természetesen a munkavégző képességet meghatározó egyes csoportok együttesen 
határozzák meg  a  munkaerő munkaerőpiaci értékét ( mintegy „párhuzamosan kapcsolva”). 
A modellben azért alkalmazzuk a „soros” kapcsolást, hogy rávilágítsunk a leginkább 
fejlesztendő szegmensekre, a „leggyengébb láncszemekre”.  
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Azoknál a képzéseknél, amelyek önfenntartóak, - azaz nem az állami költségvetés 
finanszírozza őket – megfigyelhető, hogy a fenti modellben szereplő minden egyes elemre 
annyi hangsúlyt fektetnek, amennyit a munkaerőpiac ténylegesen igényel. Ezeknél a képzé-
seknél  nincs olyan mértékű különbség az egyes láncszemek erőssége között, mint amilyen 
az állami finanszírozásúaknál tapasztalható. Igaz ez a megállapítás még az állami felsőokta-
tási intézmények költségtérítéses képzéseire is. 

 
7.3. A felsőoktatás oktatási feladatai a minőségügy területén 
 
A minőségüggyel foglalkozó szakember az alábbiakat írja [56]: 
„Főleg az a probléma, hogy a minőséggel kapcsolatos ismeretek nem kellő szinten és 
színvonalon jelentkeznek. Nyilvánvaló, hogy ha valaminek nincs alapja, akkor arra 
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felépítményt sem szabad építeni. Ebből bizonyítás nélkül következik, hogy a minőség 
kérdésével a legalacsonyabb színtű oktatásban is foglalkozni kellene és a további oktatási 
szinteken megfelelő tartalmat kellene adni a minőséggel való foglalkozásnak.” 
 
Paradigmaváltásra van szükség a társadalom minden szintjén és szektorában: a korábbi 
mennyiségi megközelítést a minőséginek kell felváltania. Kikényszeríti ezt a változást a magyar 
gazdaság átfogó nemzetközi kapcsolatrendszere, ezzel párhuzamosan a piacgazdaság egyik 
fő mozgatórugója: a verseny. Egyre inkább csak a minőséget állandóan garantáló anyagi és 
szellemi termék válik eladhatóvá, maradhat talpon a piacon. A minőségközpontú 
megközelítés általánossá tételéhez az oktatási rendszerre óriási feladat hárul: a megfelelő 
szemlélet kialakítása és a szükséges ismeretek átadása. A minőségügyi kultúra 
elterjesztésében a piaci verseny a fő mozgatórugó, a meghatározó elem pedig az emberi 
tényező a maga szemléletével, tudásával, ösztönző rendszerével. 
 Magyarország sem nyersanyagokban, sem pedig energiahordozókban nem gazdag, így az 
emberi tényezőre kell helyeznie a hangsúlyt. A tudás alapú társadalmakban is a humán faktoré 
a központi szerep, így Magyarország számára nincs alternatívája a fejlesztési prioritásban: 
minden erőforrást az oktatásra, az  át-és továbbképzésre! A minőségügy tekintetében a 
felsőoktatásra különlegesen fontos szerep hárul mind a pedagógusképzésben, mind pedig 
az egyéb szakképzésekben. A minőségügy egyik alapgondolata a „felső vezetés 
elkötelezettsége”, a felső vezetőket pedig általában a felsőoktatás képzi ki. A felső- 
fokú alapképzésben résztvevők számára a korszerű piacgazdasági ismereteket el kell 
sajátítaniuk ahhoz, hogy megfeleljenek a munkaerőpiac komoly elvárásainak. A 
felsőoktatási intézmények által felkínált sokszínű továbbképzési programok a már 
munkában levők tudásának kiegészítését szolgálják a minőségügyi ismeretek terén is. 
 
Az agrár, gazdasági, műszaki, egészségügyi, természettudományi szakokon és a pedagógus 
képzésben a minőségi személet kialakításának és a minőségügyi ismeretek elsajátításának 
alapkövetelménnyé kell válnia. A fakultáció keretében – szakirány, ágazat, mellékmodul – a 
hallgatók számára lehetővé kell tenni a minőségügyi ismeretek tetszőleges részének a 
felvételét. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az alapképzés keretében milyen 
módon lehet a diploma mellett megszerezni különböző szakmai képesítéseket, köztük 
minőségügyi képesítéseket is. A képesítési követelmények a tanterv egy részét a hallgató 
számára fenntartják saját döntési körükben, ezen belül össze lehet állítani olyan modulokat, 
amelyek lehetővé teszik az újabb szakképesítés megszerzését is. Ha a hallgató a szakmai 
gyakorlatát, a tudományos diákköri témáját, vagy a diplomatervét a minőségügy területéről 
választja, akkor ezzel a szakképesítéssel, diplomával és gyakorlattal a munkaerőpiacon 
azonnal jó pozícióba kerülhet. A minőségügy viszonylag új, komplex tudomány, így a 
doktorandusz képzés számára is komoly lehetőségeket kínál. [57] E területen a Veszprémi 
Egyetem eredményei érdemelnek kiemelést. 
 
Az ezredfordulóra – elsősorban a különböző nemzetközi támogatási programoknak 
köszönhetően – széles körben elterjedt a minőségügy oktatása. A szakirányú 
továbbképzések keretében számos felsőoktatási intézményben lehet minőségügyi 
szakképesítést szerezni. Az alapképzés keretében ezidáig nem járt eredménnyel a Veszprémi 
Egyetem által kidolgozott és kezdeményezett minőségügyi szak létesítése. Az alapképzési 
szakok „két oldalról” alakulhatnak ki. Az alapképzésben szakirányként erősödik meg a 
képzés, a továbbképzés keretében pedig több éven keresztül komoly érdeklődés 
tapasztalható a képzés iránt. Az 1997-ben indult iskolai rendszerű felsőfokú akkreditált 
szakképzés keretében szükségesnek tűnik minőségügyi szakok létesítése, egyrészt az egyes 
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szakterületekhez kapcsolódóan, másrészt pedig önálló, specializációt nem adó minőségügyi 
szakként. Az OKJ hatálya alatt is meg kell vizsgálni új szakképesítések létrehozását, főleg a 
nemzetközileg is sikeres szakmák tekintetében. Ügyelni kell ugyanakkor arra is, hogy a 
minőségügyi szakképesítések európai szintű elismerése biztosított legyen, ami 
alapkövetelemény ezen a területen. A későbbiekben főiskolai szintű alapképzési szakként 
indulhatna meg a minőségügyi képzés, amiből később – megfelelő érdeklődés és színvonal 
esetén – egyetemi alapképzési szak is kialakulhat. 
 
Véleményem szerint a felsőoktatási intézményrendszernek példát kell mutatnia a belső 
minőségkultúra meghonosításában, a minőségbiztosítás és minőségfejlesztés intézményi és 
ágazati szintű elterjesztésében. A felsőoktatási intézmények kulturális kisugárzó hatása 
következtében a konkrét oktatási tevékenységen túlmenően a példamutatásnak is nagy 
jelentősége van (minőségügyi benchmarking!). Ha az adott régió vállalatai, intézményei azt 
látják, hogy az egyetemükön, főiskolájukon kiemelt szerepet tölt be a minőségügy, akkor ők 
is könnyebben belátják a megközelítés fontosságát. [57], [58], [59], [60], [61] 
 
A munkaerőpiac által megkövetelt ismeretek fontosságára rendszeresen felhívtam a 
figyelmet az elképzelhető legkülönbözőbb fórumokon (lásd publikációs jegyzék!). A „Gaz- 
daság-Felsőoktatás” című PHARE projekt fő célja éppen erre irányult, mely programban 
szakértőként vettem részt. 
 
 
8. A minőségügy elterjesztésének elősegítése 
 
8.1. A SUNY és TQM Center Projekt 
 
A rendszerváltást követően, a ’90-es évek elején az új demokráciák megerősödésének 
elősegítésére a fejlett államok segélyprogramokat indítottak, többek között Magyarországon 
is. Az Amerikai Egyesült Államok az US AID segélyprogram keretében több projektet 
indított be hazánkban. Legismertebb a Béke Hadtest tevékenysége volt, mely a demok-
ratikus intézmények kiépítését és az angol nyelv oktatását szolgálta. A másik – az értekezés 
szempontjából nagyjelentőségű – projekt a TQM elterjesztésére irányult a középkelet-
európai régióban. A projekt koordinátora amerikai részről a SUNY (State University of 
New York), magyar részről pedig a Magánvállalkozásokat Fejlesztő Alapítvány volt. A 
felsőoktatási alprojektet a művelődési tárca mellett a Műszaki Felsőoktatási Rektori és 
Főigazgatói Konferenciája fogta össze. A projektben a minisztériumot a szerző  képviselte. 
A felsőoktatásban jelentős szerepe volt a projektnek abban, hogy a felsőoktatási 
intézmények vezetői megismerkedhettek a TQM céljával, módszereivel, eredményeivel. A 
minőségfejlesztés – elsősorban az USA-ban elterjedt – filozófiájának és eszközrendszerének 
magyarországi megismertetésében jelentős szerepet játszottak a felsőoktatási intézményekre 
telepített TQM Centerek. A hálózat hazai centrumai Budapesten, Pécsett, Szegeden, 
Debrecenben, Miskolcon, Veszprémben és Győrben működnek. A Pécsi TQM Centert a 
szerző nyitotta meg. 
 
Az US AID által támogatott magyarországi TQM Center hálózat kiépítésével 
párhuzamosan eredményes felsőoktatási partnerkapcsolatok kiépítésére is sor került USA és 
a magyar egyetemek között, ami szintén komoly mértékben járult hozzá a magyarországi 
minőségkultúra és -tudomány elterjesztéséhez.  
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8.2. „Közös tennivalóink” – 1995. 
 
A PHARE TDQM projekt aláírását mintegy egy éves előkészítés előzte meg, s az aláírás és 
a tankönyv pályázat megjelenése között is hosszú idő telt el. A kormányzat illetékesei a 
felsőoktatási közvéleményt a rektori és a főigazgatói konferenciákon keresztül folyamatosan 
tájékoztatták a projekt előkészítésének állásáról, annak érdekében, hogy a minőségügyi 
szakemberek felkészülve várják a pályázat megjelenését. A felsőoktatás önszerveződő erői 
egy alkotó műhelyt hoztak létre, ahol áttekintették a felsőoktatási minőségügyi projekt 
teendőit, körvonalazták a kidolgozandó témákat és kialakítottak egy konzorciumot. „Közös 
tennivalóink” címmel a Miskolci Egyetemen 1995-ben tekintették át a felkészülés 
kérdésköreit. A közös gondolkodást dr. Veress Gábor egyetemi tanár koordinálta. A brain 
stormingon több egyetem, főiskola és főhatóság képviselői vettek részt. 
 
A „Közös tennivalóink”-ban tárgyalt témakörök: 
→ közös információs rendszer, 
→ tanulmányi helyzet és tennivalók, 
→ témakörök egyeztetése, 
→ oktatási anyagok készítése, 
→ közös pályázatok: PHARE TDQM, oktatás-ipar, regionális, FEFA, stb., 
→ közös doktori program, 
→ minőségügyi posztgraduális hálózat, 
→ oktatás minőségbiztosítása, 
→ rendszeres minőségügyi rendezvények, 
→ szakmai-tudományos közlemények megjelentetése. 
 
A minőségügyhöz tartozó főbb témaköröket a résztvevők a következőkben jelölték meg: 
méréselmélet, mérésügy, szabványosítás, a minőségügy alapjai, minőségügyi szabályozás, 
minőségszabályozás, vizsgáló laboratóriumok, statisztikai minőség-ellenőrzés, biztonság és 
védelem, minőségszabályozási információs rendszerek. E címszavaknak lehetnek általános 
(szaktól független) és speciális (szakra vonatkozó) témakörei. Részletesen feltérképezték a 
minőségügyet megalapozó témaköröket (CQI-TQM) és a mérnöki minőségügyi 
alapismeretek címszavait. Áttekintették a minőségügyi képzés helyzetét képzési szintenként 
az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzésben. E team munkájában a szerző 
is aktívan részt vett. 
 
Az „alulról jövő” és a „proaktív tervezés” ismérveinek is megfelelő kezdeményezés is 
minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy a jelenlévő felsőoktatási intézményi szakértők 
sikeres pályázatot nyújtottak be a TDQM projektben.    
 
 
8.3. A PHARE TDQM projektje 
 
8.3.1. Előzmények 
 
1992 szeptemberében az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság irányításával készült egy 
tanulmány a magyarországi minőségbiztosítási rendszer fejlesztésére, melynek javaslatai 
között szerepelt a minőségügy oktatásának megoldandó problémaköre is. Ekkor már folyt 
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az US AID támogatásával, a SUNY vezényletével a TQM elveinek és módszereinek 
magyarországi megismertetése a hazai felsőoktatási intézményekkel. A hazai minőségügyi 
rendszer kiépítésének elősegítésében a British Know-How Fund és az UNIDO is szerepet 
vállalt. 
 
1993 tavaszán – az akkorra már megerősödött – MKM PHARE Iroda 1994. évi 
pályázatainak előkészítésénél merült fel annak a gondolata, hogy a pályázati témák közé 
magyar részről vegyük fel a minőségügyi tananyag előkészítését is. Az akkor fellelhető 
anyagok és dr. Szabó Gábor Csaba egyetemi docens (BME) szakmai, valamint az MKM 
OECD-PHARE Iroda vezetőjének Dajka Balázsnak és munkatársának, Vámos Adriennek 
a közreműködésével elkészítettem a PHARE projekt tervezetét. A pályázat címe: 
Technological Development/Quality Management Programme, Quality Curriculum Project 
(QCP), OECD-PHARE HUNGARY, 1994-95. (Proposal). 
 
 
A pályázatban megfogalmazott főbb célkitűzések az alábbiak voltak: 
 
• A nemzeti felzárkózás elősegítése érdekében egy átfogó programcsomag kidolgozása a 

magyar minőségügy oktatásának támogatására. 
 
• A szükséges minőségszemléleti, minőségkulturális alapok össztársadalmi méretű 

elterjedésének elősegítése. 
 
• Különböző szintű (felsőszintű minőségrendszer menedzser, minőségmérnök, 

középszintű minőségbiztosítási specialista, auditor, szabványosítás és minőségellenőr, 
stb.) szakemberek kiképzése. 

 
• A gyakorlatban is jól használható, az ISO 9000 minőségbiztosítási szabványcsalád hazai 

alkalmazását elősegítő modell kidolgozása, tekintettel az alacsony szintű minőségi 
tudatra, innovációs szemléletre, menedzsment-, informatikai és metodikai ismeretekre, 
szoftver-, orgver- és méréstechnikai viszonyokra. 

 
• Modulárisan felépülő minőségügyi tananyagcsomag kidolgozása az iskolarendszerű, az 

iskolarendszeren kívüli alap- és továbbképzés számára.  
 
• A felsőfokú minőségügyi oktatást végző oktatók és szervezők felkészítése a 

projektekben való eredményes közreműködésre. 
 
• A projekt színvonalas végrehajtásához szükséges szakértők meghívása, külföldi 

tanulmányuk lebonyolítása, hardver és szoftver beszerzés, oktatói kabinetek 
berendezése. 

 
A fenti célokat megfogalmazó pályázati anyagunkat 1,5 millió  ECU igénnyel 1993. június 
2-án indítottuk el – rövidnek egyáltalán nem nevezhető – útjára (lásd melléklet). 
Az Európai Közösség és a magyar illetékes szervek szakértőivel történt egyeztetések révén 
1994. március 4-én került aláírásra az EU és a magyar Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok 
Minisztériuma által a „Technological Development and Quality Management” (Műszaki 
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fejlesztés és minőségirányítás) projekt 10 millió ECU értékben (az értekezésben TDQM  
rövidítéssel szerepel).  
Ennek első fejezete a felsőoktatás számára kidolgozandó minőségügyi, kutatási, 
technológiai és innovációs tananyagokat tartalmazta, 1 millió ECU értékben. A program 
részletes kidolgozására az ACOM I. (Advisory Comittee) kapott megbízást a STECOM 
(Steering Comittee) felügyelete mellett. A TDQM PHARE projekt adminisztratív és 
pénzügyi felügyeletét Nyiri Lajos, az OMFB ügyvezető igazgatója, a STECOM elnöki 
feladatait pedig dr. Hegyháti József, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium helyettes 
államtitkára látta el. Az ACOM I. elnöke Kőhalmi Zsolt, a NETI (Nemzetközi 
Technológiai Intézet) igazgatója. Ezen alprojekt – mivel tananyag kidolgozásáról szólt – 
különlegesnek számít a PHARE projektek sorában, így komoly kihívást jelentett az OMFB 
PHARE Iroda vezetőjének, dr. Boromisza Tamásnak és Helvei Ildikónak, a téma 
menedzserének. A TDQM 4 alprojektből állt: A felsőoktatási témán kívül nemzetközi K+F 
együttműködés támogatására 2,5 millió ECU, minőségügyi szolgáltatások fejlesztésére 4 
millió ECU, technológia transzfer elősegítésére pedig 2 millió ECU állt rendelkezésre. A 
négy alprojekt pályázati felhívásait az illetékes ACOM szakértői anyaga alapján az OMFB 
PHARE Irodája hirdette meg 1995-ben. 
 
1995. november 1-jén került meghirdetésre a TDQM PHARE HU-9305-01. sz. alprojekt a 
minőségügy és technológia menedzsment tananyag felsőoktatás számára történő 
elkészítésére. 
 
Az elmúlt években rendszeres tájékoztatást adtam a Rektori és Főigazgatói Konferenciának 
a projekt előkészítésének állásáról, így kellő idő állt rendelkezésre a megfelelő pályázatok 
kidolgozására. A STECOM és a különböző ACOM-ok munkájában a felsőoktatás 
képviselői aktív részt vállaltak. A pályázati felhívásban szerepelt, hogy az elbírálás során 
előnyben részesülnek a széles körű (több egyetemről illetve más, külső résztvevőkből 
összeálló) szerzői kollektívák. A pályázóknak – modulonként – az alábbi kérdésekre kellett 
választ adniuk: a modul neve magyarul és angolul, javasolt tanítási óraszám osztályteremben 
és önálló tanulás keretében, a tantárgy oktatásának célja, megkívánt előismeretek, kötelező 
irodalom, javasolt irodalom, a modul által felölelt témakörök, koordináló és a 
közreműködők, a kidolgozáshoz felhasználandó irodalom, kidolgozáshoz szükséges 
emberhónap, a PHARE programból kért támogatás összege ECU-ben, a kidolgozók 
szakmai önéletrajza, a modullal kapcsolatos koncepció vázlata, megjegyzések. A projekt 
zárásának időpontja: 1997. június 30. 
 
Az 1995. december 15-ei pályázati határidőre 66 db pályázat érkezett be, melyek között sok 
konzorcium is található volt. 42 db pályamű érkezett a minőségügy, 28 db pedig a 
technológia menedzsment oktatására. Mivel a pályázati felhívás a minőségügyi és a 
technológia menedzsment témában is modulárisan építkező tananyagcsomag kidolgozását 
írta elő, a pályázók egy része a két téma egyikében egy-egy modul, másik része pedig 
mindkét témában és több modul elkészítésére pályázott. 
 
Az ACOM I. által felkért és a pályázó intézményektől független zsűri 10 szempont 
figyelembevételével bírálta el a pályázatokat: a pályázat megfelelése a TDQM ACOM I. 
célkitűzéseinek, a pályázat fontossága a magyar felsőoktatás számára, a felhasznált 
információforrások színvonala, az egyes részfeladatok megfelelősége és kompatibilitása, a 
megpályázott tevékenység eredményeinek széles körű hasznosíthatósága, a javasolt oktatási 
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anyagok színvonala, jól körülírt, világos didaktikai módszerek, a pályázó szakmai 
alkalmassága, a pályázó oktatási alkalmassága és a pénzügyi igény megalapozottsága. 
 
A zsűri a pályázatok nagy részét igen színvonalasnak ítélte. Javaslatában tekintettel volt arra 
a szempontra, hogy egyformán alkalmas pályázatok esetében minél több intézmény 
szerephez jusson a tananyagok kidolgozása során. Ezáltal válhat valóra az a cél, hogy a 
tananyagok minél színvonalasabbak legyenek, minél szélesebb felhasználói kör szakmai 
igényeit kielégíthessék, valamint, hogy az elkészült tananyagok széles körben felhasználásra 
kerüljenek az alapképzésben és a továbbképzésben egyaránt. 
 
Az ACOM I. és a zsűri munkájában is aktívan részt vettem. A projekthez kapcsolódó 
kutatásaimról és koordináló tevékenységemről számos fórumon beszámoltam (lásd 
publikációs jegyzék és mellékletek). 
 
 
8.3.2. Minőségügyi alapmodul 
 
A minőségügyi és a technológia menedzsment tananyaga is két fő részből áll: alapmodul és 
szakmodulok. A minőségügyi alapmodul azon általános ismeretköröket tartalmazza, melyek 
minden szakterületre egyaránt vonatkoznak. Az alapmodulra épülő szakmodulok az egyes 
szakterületek speciális ismereteit tartalmazzák. Az alapmodul és a szakmodulok tananyaga 
az alapképzésben résztvevő hallgatók számára készül, de a továbbképzésben is 
felhasználható, ahol ezekre épülhet a szakterület alágazatainak még speciálisabb 
ismeretanyaga. 
 
A zsűri az összes pályázó által benyújtott részletes tematikák alapján a Minőségügyi 
tananyag alapmoduljának a 16. számú mellékletben szereplő témaköröket javasolta. 
 
Mivel a kidolgozásra kerülő tananyagcsomagból valószínűleg a minőségügy kerül 
legnagyobb körben és a legkülönbözőbb kiméretben oktatásra, ezért javaslatomra az a 
döntés született, hogy a minőségügyi alapmodul háromféle terjedelemben kerüljön 
kidolgozásra. Ennek megfelelően az első változat (A) az alapmodult egy meglévő tárgyba 
építi be, így ez tehát egy résztananyag lesz, mintegy 10 órás terjedelemmel, mintegy 150 
oldalon. A második változat (B) egy önálló tantárgyat képvisel, egy félévben 30 órában, 
mintegy 400 oldalon. A harmadik változat (C) egy minőségügyi szakiránynak megfelelő 
terjedelmű, több félévben, több tantárggyal, melyek modulárisan illeszkednek egymáshoz. 
Ez a változat alapja lehet egy szakirányú szakosító képzésnek is. A 3 változat megteremti a 
versenyhelyzet alapjait is. 
 
 
8.3.3. Minőségügyi szakmodulok 
 
Ki kell emelni az „Oktatók oktatása” című szakmodult, melynek keretében mindazok az 
intézmények és oktatók kaphattak kiképzést, melyek bár fontosnak tartják a minőségügyet, 
de ismereteiket bővítendőnek ítélik. Ugyancsak fontos szerepet tölthet be a minőségügyi 
alapfogalmakat összefoglaló szakmodul is. 
 
A 17. számú melléklet mutatja be az egyes modulok megnevezését, és a közreműködő 
koordináló intézmény nevét. 
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A tananyagcsomag kidolgozásában számos egyetem, főiskola és egyéb szervezet vett részt. 
Egy-egy felsőoktatási intézményből több kar és tanszék is tagja a különböző 
konzorciumoknak. Ennek ellenére sajnos voltak színvonalas, de elutasított pályázók is. A 
tananyagok kidolgozásának különböző fázisaiban az Ő tudásukra, véleményükre is szükség 
volt. Jó lehetőséget kínált a két témában megrendezett Workshop, ahol a nemzetközi és 
hazai szakértők széles körének lehetősége nyílt vélemények kifejtésére. Természetesen 
szükség volt megfelelő kvalifikációjú opponensekre is.  
A tananyagok struktúrájának és tartalmának kidolgozása igazi műhelymunka keretében folyt, 
köszönhetően a pályázati formában bevont nagyszámú szakértőnek és a – minőségügy elvá- 
rásait a mindennapok szintján is alkalmazó -  projekt menedzsmentnek. 
A 8.3.3.1. táblázat mutatja be a tananyagcsomag struktúráját. 
A tananyag struktúrájának kidolgozásában, s a kezdetben nagyon divergens elképzelések 
koordinálásában aktívan részt vettem. 
  
8.3.4. A tananyagok kidolgozása és hasznosítása 
 
Annak ellenére, hogy a minőségügy és technológia-, illetve innováció menedzsment minden 
szakterület hallgatói számára (nem csupán a műszaki, agrár és gazdasági) egyre nagyobb 
fontosságú, nem lehetnek illúzióink a tananyagok felhasználását illetően. Egyrészt minden 
új ismeretnek, tananyagnak „meg kell vívnia” saját harcát annak érdekében, hogy 
bekerülhessen a tantervbe. Másrészt pedig  a kilencvenes években a kötelező óraszámok 
csökkenésének korszakát éltük, amikor a már meglévő tantárgyak óraszáma, esetleg 
tartalma is csökkent. Így tehát a tananyagok szerzőinek tematika és terjedelem tekintetében 
is nagy önmérséklettel kellett a munkához látnia. A terjedelemnél a tankönyvek megnö-
vekedett ára miatti fizetőképes keresletre is tekintettel kellett lenni. 
 
Mivel a két témakörhöz tartozó  korszerű ismeretanyag  mennyisége  óriási  ( több mint  
10 000 oldalról van szó! ), ezért a felhasználóknak lehetőségük nyílik a modulárisan felépülő 
tananyag rendszerből a számukra szükséges modulok kiválasztására. Nagyon sok 
egyetemen és főiskolán lelkes szakértő tanárok találhatók ma már ezekben – a világpiacon 
alapvető fontosságú – témakörökben, akik képesek lesznek a hallgatók ezirányú 
érdeklődésének felkeltésére és kielégítésére. 
A minőségügyi ismeretek elsajátítását több tényező is kikényszeríti, pl. a műszaki 
felsőoktatás alapképzési szakjaira vonatkozó képesítési követelmények is tartalmazzák a      
157/1996.(X.22.) Korm. rendeletben. A minőségügy és a technológia menedzsment 
alapjaival a műszaki, az agrár, a gazdasági, az egészségügyi és a természettudományi 
képzésben résztvevő hallgatóknak – álláspontom szerint - kötelező jelleggel meg kell 
ismerkedniük, legalább az áttekintést nyújtó résztananyag által. Indokolt lehet több szakon 
egy önálló tantárgy felvételei is a tantervbe. A hallgatók számára önkéntes alapon lehetővé 
kell tenni a minőségügyi szakirány felvételének a lehetőségét. A fenti szakokon az adott 
szakmodul alapjainak ismerete is nélkülözhetetlen. Az alapképzésben minőségügyi 
szakirányok létrehozása indokolt, valamint a továbbképzésben és szakmai képesítést nyújtó 
képzésben általánossá kell válnia e korszerű diszciplinának. 
 
A minőségügyi alprojektben szereplő mintegy 30 db tankönyv tartalmi koordinálására a 
Veszprémi Egyetem egyetemi tanára, dr. Veress Gábor kapott megbízást. A technológiai 
menedzsment mintegy 22 db témakörét pedig dr. Inzelt Annamária, az IKU (Innovációs 
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Kutatóintézet) igazgatója hangolta össze, mely intézmény a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemhez kapcsolódik. 
A tananyagok mintegy egy éves időtartamú kidolgozásának idejére az OMFB 
programfelügyelőket kért fel a munka folyamatos ellenőrzésére. E teendőket a technológia 
menedzsment tekintetében dr. Bálint Lajos (MTA), a minőségügyi alprojektben pedig a 
szerző látta el. Az EU is kijelölt 4 szakértőt – 2 magyar, 2 külföldi – a projekt ellenőrzésére. 
Az EU részéről a minőségügyi tananyagot Kroó Norbert akadémikus felügyelte. 
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Mindkét tananyagcsomag szerzői kollektívája intenzív munkába kezdett, több alkalommal 
tartottak plenáris, illetve az egyes modulokra kiterjedő megbeszélést. 
 
A nemzetközi szakirodalomban bőséges mennyiségű könyv áll rendelkezésre, de ilyen 
korszerű, teljes körű, modulárisan építkező, s egyik irányzattal szemben sem elfogult 
tananyag nem található még sehol. Így talán nem tűnik alaptalan álomnak az, hogy a 
PHARE projekt révén két „világtananyag” megszületésének lehettünk részesei. Az Európai 
Unió szakértőinek tetszését elnyerték a tananyagok. Remény van arra is, hogy a régió 
minőségügyi helyzetének javítását szolgáló PRAQ III. elnevezésű PHARE programból 
finanszírozásra kerülhessenek azok a további témák, melyek a TDQM projektbe nem 
kerültek be.  
 
E területen is sokat köszönhetünk a program hazai koordinátorának Mokry J. Ferencnének 
(OMFB) segítőkész közreműködésének. 
 
Az „Oktatók oktatása” nevű modul előkészítése érdekében 1996. júniusában minden 
egyetem és főiskola kérdőívet kapott, melyen az intézményben folyó minőségügyi oktatás 
helyzetét és a minőségügyet már oktatók, illetve a téma oktatása iránt érdeklődőkre 
vonatkozó kérdések találhatók (lásd 4.számú melléklet). E program segítségével lehetővé 
vált, hogy minden intézményben kellő számú és megfelelő szakismerettel rendelkező oktató 
álljon rendelkezésre az 1997/98-as tanévre. Ezen alprojekt adta meg a lökést ahhoz, hogy 
Bálint Juliannával megszervezzük a Minőségoktatók Konferenciáját. 
 
A tananyagcsomag a PHARE támogatás révén készülhetett el, s állami tulajdont képez. 
Hasznosításának célszerű módja a kiadásra és terjesztésre vonatkozó pályázat volt, melyet 
úgy kellett időzíteni, hogy az 1997. tavaszán elkészülő tananyagok minél nagyobb része már 
az 1997/98-as tanévben felhasználható is legyen. A tananyagok a tervek szerint tankönyv, 
esettanulmány, mágneslemez, video kazetta, vagy multimédiás formában lesznek 
hozzáférhetők. A pályázat révén kiadásra kerülő anyagok jó minőségben, nagy 
példányszámban és viszonylag olcsón juthatnak el a hallgatókhoz – volt az álma a projekt 
gondozóinak. Az árbevétel néhány százalékának felhasználásával a tananyag 
„karbantartása” is megoldható. Évente kiadható lehet egy tematikus tananyagregiszter, 
rendszeres szakmai konferenciák tarthatók kedvezményes formában.  
Át kell gondolni azt is, hogy milyen szakmai képesítések létrehozására lesz szükség 
középfokon és felsőfokon a minőségügy és az innováció területén, tekintettel az EU 
képesítésekre. E projekt eredményeként létrehozható egy országos minőségügyi oktatási 
tanács, mely koordinálná az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli feladatokat, s 
egyúttal segítene a minőségügyi kultúra társadalmi szintű elterjesztésében. A 
tananyagcsomag kidolgozásában résztvevő több-száz szakértő tovább bővülő tudásának-, 
tapasztalatának folyamatos kiaknázása nagy segítséget jelenthet a minőségügyi szemlélet és 
ismeretek minél általánosabbá válásában. A pályázat hosszú átfutási ideje miatt az első 
tankönyvek 1998-ban kerültek kiadásra. 
 
A minőségügyi oktatás megkezdett folyamatainak továbbvitelét szolgálta a PRAQ III. 
PHARE projekt, mely 30 millió ECU-t biztosított a közép-kelet európai országok 
minőségbiztosításának, szabványosításának, vizsgálati rendszerének, tanúsításának, 
metrológiájának, akkreditációjának és műszaki jogharmonizációjának fejlesztésére. Ezen  
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belül 3,4 mECU fordítható a képzésre. Az akkori elképzelések szerint a minőségügynek 
prioritást kell biztosítani a FEFA és az OMFB pályázatok, a világbanki kölcsön, a kutatások 
és a felsőoktatási tankönyv források felhasználásánál. A minőségügyi társadalmi 
előtörésével párhuzamosan a felsőoktatási intézmények szorosabb együttműködést kell, 
hogy megvalósítsanak gazdálkodó szervezetekkel (TDK, diplomaterv, doktorandusz 
képzés, alapítványok létrehozása, stb.). Az egyetemek és főiskolák hasznos együttműködést 
valósíthatnak meg „profi” minőségügyi szervezetekkel az oktatás, kutatás és a közös 
pályázatok terén egyaránt.  
 
A PHARE projekt aktualitását, jelentőségét mi sem bizonyíthatja ékesebben, mint az, hogy 
az 1996. évi Hannoveri Ipari Vásáron a partnerország szerepét betöltő USA pavilon 
mottója a „MINŐSÉG és INNOVÁCIÓ” volt. 
 
Az V. Minőségi Hét keretében először került a Minőségügyi Világnap magyarországi 
rendezvényének középpontjába az oktatás. Az 1996. november 15-ei rendezvény résztvevői 
- előadásomban - részleteiben is megismerhették a projekt tartalmát és konzultációt 
folytathattak a tananyagok szerzőivel és a program menedzsereivel. 
 
1994-ben az MKM felmérte a minőségüggyel és mérésüggyel kapcsolatos helyzetet, s 
beszámolt arról a Minőségügyi Tárcaközi Bizottság előtt és a felmérés eredményét a III. 
Minőségi Héten is bemutatta. 1996. nyarán pedig a TDQM projekt „Oktatók oktatása” 
alprojektje keretében újabb felmérés készült, így láthattuk a helyzetképet és az oktatás 
tendenciáját egyaránt. Az a tény, hogy a Minőségügyi Világnap 1996-ban az oktatást állította 
a középpontba, ugyancsak lehetőséget adott az oktatási helyzet pontosabb feltérképezésére. 
A Világnapon megjelentek létszáma, érdeklődése és konstruktív hozzászólása is azt mutatta, 
hogy a magyar oktatásügyben – felsőoktatásban, középfokú szakképzésben és az 
iskolarendszeren kívüli képzésben is – adva van az a tanári kar, amely az elkészülő 
tananyagcsomag segítségével sokat lendíthet a minőségügyi szemlélet és tudás terén. 
 
Az 1992-ben felmerült gondolat eredményeként 1998. szeptemberére olyan korszerű 
tananyag állt rendelkezésre a minőségügy és az innováció témakörében, melynek eredmé-
nyeképpen az alap- és továbbképzésben résztvevők megszerezhetik azokat az ismereteket, 
melyek a harmadik évezred fordulóján a nemzetközi piac alapkövetelményeinek számíta-
nak. 
 
 A hatalmas szellemi energiákat mozgósító munka eredményeként megszületett tana-
nyagcsomag nem kapta meg a kiadásához és a felhasználó hallgatókhoz való eljuttatásához 
szükséges állami támogatást. Sajnos az értekezés lezárásáig a tananyag egy része „dobozba” 
van zárva, nem került hasznosításra, pedig a magyar állam a képzéshez kérte az Európai 
Unió támogatását… 
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8.3.5. A megjelent tankönyvek 
 

Szerkesztő/szerző Könyv címe 
Bálint Julianna Tanári kézikönyv 
Bálint Julianna Minőség – Tanuljuk és tanítsuk! 

Kemény Sándor-Papp László-Deák András Statisztikai minőség- (megfelelőség-) 
szabályozás 

Tóth Tibor Minőségmenedzsment és informatika 

Szerkesztette: Kun-Szabó Tibor A környezetvédelem 
minőségmenedzsmentje 

Szerkesztette: Parányi György Minőséget – gazdaságosan 

Szerkesztette: Veress Gábor A felsőoktatási intézmények 
minőségmenedzsmentje 

Szerkesztette: Veress Gábor A minőségügy alapjai 

Szerkesztette: Koczor Zoltán Bevezetés a minőségügybe  
A minőségügy gyakorlati kérdései 

Inzelt Annamária Bevezetés az innováció-menedzsmentbe 
Pataki Béla Technológiaváltozások menedzselése 
Majoros Pál Iparvállalatok beszerzés-gazdaságtana 

Pálinkás Jenő A vezetés és technológiafejlesztés etikai 
kérdései 

Gyökér Irén Humánerőforrás-menedzsment 
 

8.3.5. táblázat 
PHARE TDQM keretében megjelent könyvek 

 
Az Európai Unió és Magyarország között 1994 áprilisában megkötött PHARE TDQM 
szerződésben foglaltaknak megfelelően – szigorú pályáztatási eljárás alapján – 1997 
közepére elkészült a közel 50 kötetből álló minőségügyi és innovációs tananyagcsomag 
kézirata. A kéziratok különböző adathordozókon történő megjelentetése a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium pályázatot írt ki. A négy pályázó közül a kiadás jogát a Műszaki 
Könyvkiadó és a Magyar Minőség Társaság konzorciuma nyerte el. 1998-ban kezdhette 
meg a kiadó nyomtatás alá rendezni a könyveket. A kéziratok lezárása és a kiadás között 
eltelt hosszú idő és a minőségügy gyorsan változó tudománya miatt a kéziratok tartalmi 
korszerűsítésére is szükség volt, s az idő előrehaladtával egyre inkább szükség is van. A 
tananyagok kidolgozását teljes mértékben az EU finanszírozta 1 millió ECU értékben.  
 
A szerzők és a projekt menedzselését végzők, s természetesen a kiadásra vállalkozók is 
bíztak abban, hogy – az ország felemelkedése szempontjából kiemelt fontosságú témákat 
tárgyaló – tankönyvek, szakkönyvek különböző magyar állami támogatásokat fognak 
elnyerni. Erre sajnos a mai napig alig került sor, így a könyvekben szereplő információk 
szűk körhöz juthattak el. A tankönyvkiadásra vállalkozók mindig csak azokat a könyveket 
és olyan példányszámban jelentetik meg, amire biztos megrendelő van. Az önköltségi árú – 
tehát állami támogatást nem élvező – tankönyveknek a fizetőképes kereslethez képest 
magas az áruk. A tankönyvek – felhasználói célcsoportok szerinti – jelentős állami 
támogatására feltétlenül szükség lesz az elkövetkező néhány évben mindaddig, míg a 
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minőségügy eszközrendszere a magyar oktatásügy és gazdaság mindennapos, természetes 
részévé nem válik. Mivel a tankönyvek kéziratainak lezárása óta hosszú idő telt el, szakmai 
frissítésükre is szükség van. 
 
A 8.3.5. táblázat a PHARE TDQM pályázat keretében 2001. januárig megjelent tankönyvek 
listáját tartalmazza. [62] 
 
A tankönyvkiadásra vonatkozó pályázat előkészítését és lebonyolítását a minisztérium 
részéről a szerző koordinálta. 
 
 
8.4. Magyar Minőségi Hét és Konferencia 
 
 Az Európai Minőségi Héthez kapcsolódóan a Magyar Minőség Társaság (MMT) 1992-től 
kezdve minden év novemberében megrendezi a Magyar Minőség Hét, Konferencia és 
Kiállítás rendezvénysorozatát. A Kormány a 3545/1992. és a 2006/1993. határozatával 
létrehozta a Minőségügyi Tárcaközi Bizottságot és döntött a kormányzati szervek 
minőségüggyel kapcsolatos feladatairól. A művelődési és közoktatási tárcának az oktatás 
területén kellett megtennie az első szervezett lépéseket a hazai minőségkultúra 
megalapozására, a minőségi szemlélet és ismeretek széles körű elterjesztésére. Kézenfekvő 
volt, hogy az MKM csatlakozzon a már két ízben sikeresen megrendezett Magyar Minőség 
Hét rendezvénysorozathoz. 
 
Az MKM – egyetértve a non profit érdekeltségű Magyar Minőség Társaság célkitűzéseivel – 
1993-ban csatlakozott az MMT-hez és az 1994-ben megrendezett III. Magyar Minőségi 
Héten a felsőoktatási intézmények 34 oktatója vett részt minisztériumi anyagi támogatással. 
1995-ben már önálló felsőoktatási szekció megrendezésére is sor került. Az egész hetes 
rendezvényen mintegy 50 fő vehetett részt kedvezményesen, s önálló szekciót is kapott a 
felsőoktatás.  
 
1996-ban és az azt követő években is az MKM anyagi támogatása lehetővé tette, hogy a 
felsőoktatási intézmények oktatói 50%-os kedvezménnyel vehettek részt az egész hetes 
rendezvényen. A minőségügy iránti érdeklődésnek és az egyre inkább kiterebélyesedő 
programoknak köszönhetően 1996-ban önálló, egész napos plenáris rendezvénnyé „nőtte 
ki magát” a felsőoktatási témakör. Az elmúlt években az oktatási nap az egyik 
leglátogatottabb rendezvénnyé fejlődött. Az oktatási nap programját az MKM/OM és az 
MMT közösen állította össze, a szervezést az MMT végezte, az anyagi feltételeket a 
minisztérium biztosította az 1996-ban megrendezett V. Magyar Minőségügyi Héttől 
kezdődően az ezidáig megrendezett utolsó, 2001. évi X. rendezvényig bezáróan. 1996 
különleges évnek számított abból a szempontból is, hogy a Minőségügyi Világnapon 
megrendezett konferencia témája az oktatás lehetett. 
 
Az 1996. évi Minőségügyi Oktatási Konferencia az alábbi ajánlásokat fogadta el: 
 

a.) A minőségügyi szemlélet- és ismeretek társadalmi szintű elterjesztése érdekében az 
iskolarendszerű, az iskolarendszeren kívüli, az alap- és továbbképzés keretében a 
minőségügy oktatására kiemelt figyelmet kell fordítani. 
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b.) A minőségüggyel kapcsolatos oktatási, szakmai képesítési és tankönyvellátási 
feladatok országos szintű koordinálásáa jöjjön létre a Minőségügyi Oktatási Tanács 
(MOT). 

 
c.) A minőségügyi iskolarendszerű és tanfolyami rendszerű képzési tapasztalatainak 

megvitatására minden évben kerüljön megrendezésre a Minőségügyi Oktatási 
Konferencia. 

 
Az 1998. évi Minőségügyi Oktatási Konferencia ajánlásait a 18. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
A konferenciák előkészítését és az ajánlások megfogalmazását az MKM részéről a szerző 
végezte, valamint a plenáris üléseken előadásokat is tartott. 
 
 
8.5. Minőségügyi rovat a Magyar Felsőoktatásban 
 
A Magyar Felsőoktatás című szakmai folyóirat a magyarországi felsőoktatás, kutatás, 
tájékoztatás egyetlen szaklapja, mely az elmúlt évtizedben hű tükre volt a magyar 
felsőoktatásnak. Az első magyar, önálló felsőoktatási törvény előkészítésétől az autonómia, 
a normatív finanszírozás, a Világbanki hitel előkészítése, a TEMPUS program és megannyi 
más fontos felsőoktatási problémakör bemutatásán keresztül a felsőoktatás integrációjáig 
szerteágazó témákkal foglalkozott az évenkénti 10 számában. A piacgazdaság, a verseny, az 
európai uniós csatlakozás előtérbe kerülésével a lap egyre gyakrabban foglalkozott a 
minőségügy kérdésével. [63] 
 
1997-ben érett meg a helyzet arra, hogy a Magyar Felsőoktatásban önálló Minőségügyi rovat 
jelenhessen meg. Az alábbiakban idézzük az 1997/98. tanév első számában megjelent 
Minőségügyi rovat - a szerző által írt - „beharangozó” gondolatait. E cikkel indult meg 
javaslatomra - a jelenleg is működő - minőségügyi rovat. 
 
„Hivatalosan” a Magyar Felsőoktatás 1997/98. tanévi első számában az alábbi bevezető 
cikkel indult az önálló minőségügyi rovat. De mint mindennek, úgy ennek a rovatnak is van 
előzménye, mégpedig nem is elhanyagolható mértékben. A folyóirat előző  tanévi 
számaiban bár spontán, de több alkalommal olvashattunk már minőségügyi témájú írásokat 
hazai és külföldi szerzők tollából. Ennek keretében betekintést nyerhetett az olvasó néhány 
ország felsőoktatásának minőség-központú fejlesztési politikájába, a felsőoktatási 
intézmények minőségügyi szempontú értékelésébe, a TQM emberi oldalába és a 
minőségügyi képzést támogató PHARE-projektbe. 
 
 

„  a., Minőségügyi rovat 
 
Miért ilyen fontos a minőség a magyar felsőoktatás számára? – tehetjük fel a kérdést. Mivel a társadalom 
minden szintjén és minden szektorában paradigmaváltásra van szükség a nemzetközi követelmények 
kielégítése céljából, aminek lényege a korábbi mennyiségi szemléletről a minőség elsődlegességére helyezni a 
hangsúlyt, ezért e folyamat példamutató, aktív közreműködője kell hogy legyen a felsőoktatás. Az elmúlt 
évek felsőoktatási jogszabályai, fejlesztési dokumentumai, a nemzetközik projektek jelentős része és a 
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PHARE program TDQM (műszaki fejlesztés és minőség menedzsment) projektje a minőség érvényesítését 
helyezte a középpontba. 
 
A korábbi években azonban élt az a tévtudat, hogy a minőség, a minőségbiztosítás és a minőségtanúsítás 
csak a termelési eszközökre, a gyárakra értelmezhető. Ma már a felsőoktatási intézményekben és az 
irányításban is egyre többen tudomásul veszik és alkalmazzák is a minőségügy eszközrendszerét, 
filozófiáját, mivel az alkalmazható és alkalmazandó a szolgáltatások, az oktatás, a védelem, az 
egészségügy, a hivatalok és a kulturális élet minden területén. Az ISO 9000-es szabványcsalád – melynek 
magyar jelzete 1996-tól MSZ EN ISO 9000 – a múlt század 60-as éveiben a NATO-ban került 
kifejlesztésre és alkalmazásra, a 70-es években brit szabvány lett belőle, míg 1987-ben nemzetközi, azaz 
világszabvánnyá vált. S mivel általános elvi megközelítésre épül, ezért kiválóan alkalmassá tehető a 
társadalom, a gazdaság legkülönbözőbb szektorainak minőségközpontú fejlesztésére. Hasonlóan 
közismertté vált a TQM (teljes körű minőség menedzsment) filozófiája, melyben az oktatás, a 
tudatformálás, a motiválás, a  csoportmunka, az önértékelés és az állandó minőségjavítás szerepel a 
középpontban. Ha megfigyeljük az elmúlt évek álláshirdetéseit, akkor tapasztalhatjuk, hogy a 
legkülönbözőbb ágazatokban keresnek növekvő számban a minőségügyhöz értő szakembereket. A hazai 
autóiparban például 1997 végére minden beszállítónak meg kell szereznie az ISO 9000-re épülő QS 
9000 szerinti minőségtanúsítványt. Az Európai Unió tagállamaiban a társadalom több szektorában már 
csak minőségi tanúsítvánnyal rendelkező cég részesülhet költségvetési juttatásban. Magyarországon is 
általánossá válik a normatív finanszírozás, kialakult a kincstári működés rendszere, s ezekre épülve 
fokozott hangsúlyt kell hogy kapjon a minőség érvényesítése. A minőség tekintetében a felsőoktatásra 
három feladat hárul: az intézményrendszer minőségi működtetése, a minőség oktatásának biztosítása az 
alap- és a továbbképzésben, valamint a minőségközpontú kutatás-fejlesztés igények felkeltése és azok 
kielégítése. 
 
Bízunk abban, hogy a felsőoktatás résztvevői – igazgatással, oktatással foglalkozók és hallgatók egyaránt 
– megismerik és aktívan alkalmazzák a minőségügy alapelveit. Így belátják, hogy a minőség, a 
termék/szolgáltatás fontos tulajdonságainak összessége a fogyasztó, a felhasználó szempontjából, s hogy a 
felsőoktatás „fogyasztója” a hallgató, tágabb értelemben a szülő, a munkaerőpiac és a társadalom. A 
minőségügy szempontrendszerében csak szükséges, de nem elégséges a kiváló termék/szolgáltatás, hanem 
egyéb eszközök is szükségesek. Mindenekelőtt minősítési szempontok (etalonok, jogszabályok, szakmai 
követelmények, szabványok stb.), majd minősítők (auditorok, átvilágítók), tanúsító szervezetek, 
akkreditációs eljárás, mindezek nemzeti szintű törvényi szabályozása, s végül nemzetközi szintű 
(bilaterális és multilaterális) megállapodások, tanúsítványok. Hazánkban a gazdaságra és a felsőoktatásra 
vonatkozóan is adottak ezek – az eurokonform – jogi keretek, melyeket mielőbb tartalommal kell 
megtölteni.  
 
A minőségügyi rovat keretében rendszeresen fórumot biztosítunk az illetékes kormányzati szerveknek, a 
TDQM projekt résztvevőinek, a nemzetközi tapasztalatok bemutatásának, a felsőoktatási és 
felsőoktatáson kívüli minőségügyi szakembereknek, s a felsőoktatás megrendelőinek, a „fogyasztónak”. 
Reméljük, hogy ezzel is sikerül hozzájárulnunk a magyar felsőoktatási intézmények és a bennük végzett 
szakemberek nemzetközi versenyképességének fokozásához. 
 
b., A felsőoktatás minősége 
 
A felsőoktatás minőségbiztosításának eszközeit megteremtette az 1993. évi felsőoktatási törvény és az azt 
módosító 1996. évi törvény. Az Országgyűlés (OGY) felsőoktatás fejlesztési irányelveiről szóló határozata 
rögzíti, hogy „… a felsőoktatás fejlesztésének kitüntetett értéke… a minőség, mind a képzési rend és a 
működési modellek átalakítása, mind az intézmények szervezetének fejlesztése, mind pedig a finanszírozás 
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módjának megváltoztatása a felsőoktatásban folyó oktatás, művészeti képzés és tudományos tevékenység 
színvonalának megőrzését, lehetőség szerinti emelését szolgálja.” Az OGY határozat végrehajtására 
kiadott 1049/1996. (V. 22.) Kormányhatározat számos minőségügyi feladatot határoz meg a képzési 
szerkezet,  kreditrendszer, az akkreditációs eljárás, a finanszírozás, az intézményirányítás, a tudományos 
kutatómunka, a minőségi oktató munka elismerésére, a habilitációs eljárás és a posztdoktori 
ösztöndíjrendszer bevezetése terén.  
 
A felsőoktatás minőségbiztosításának szakmai alapjait a kormány által kiadott képesítési követelmények 
tartalmazzák. Ennek keretében nyílik mód a szakmai minimumok meghatározására. Így például a 
157/1996. (X. 22.) Kormányrendelet a műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési 
követelményinek részeként  tartalmazza a minőségügyi alapismeretek elsajátítását is, mint a mérnökökkel 
szemben támasztott alapkövetelményt. 
 
Az akkreditációs rendszer kiépítésével a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) révén lehetővé vált a 
tananyag, a személyzet és a tárgyi feltételek folyamatos ellenőrzése és a tanúsítványok kiadása. A 
Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT), a művelődési és közoktatási miniszter, a Kormány és az 
Országgyűlés szerepének egyértelmű rögzítésével megteremtődtek a magyar felsőoktatás minőségi 
fejlesztésének és ellenőrzésének alapvető jogintézményei. 
 
A korábbi, bázis-szemléletű finanszírozásról a normatív finanszírozásra történő folyamatos áttéréssel 
megteremtődik a lehetősége a hatékony, minőségi intézményi működésnek. A fejlesztési programok, 
pályázatok keretein belül is fel kell értékelődnie a minőségi szempontoknak. 
 
A felsőoktatás elsődleges megrendelője a hallgató. A hallgatók megrendelői pozíciójának erősödése is 
minőséget  „kikényszerítő” irányba hat. A tandíj bevezetése, a felsőoktatási intézmény iránti érdeklődés és 
az elhelyezkedési lehetőségek alakulása, a hallgatók részvétele az intézmény vezető testületeiben és az 
országos felsőoktatási szervezetekben – mind a minőség felértékelődését szolgálja.  
 
A felsőoktatási intézmények minőségbiztosításának egyre jelentősebb szegmensét teszi  ki az intézmény 
felügyelő bizottsága, a társadalmi szenátusa, a szakmailag kompetens gazdasági és szakmai kamarák, 
egyesületek, hazai és külföldi partnerintézmények, a nemzetközi szakmai szervezetek. Az állami 
intézmények mellett megjelent alapítványi és egyházi intézmények által is gerjesztett verseny – egyebek 
mellett – a minőség javítását eredményezheti.  
 
Ahhoz, hogy a magyar felsőoktatás hazai és nemzetközi fejlesztési forrásokhoz jusson, a minőségi 
követelményeknek egyre fokozottabb mértékben kell megfelelnie. Az oktatás, kutatás színvonalának 
növelése mellett a fajlagos költségeket le kell szorítani. A két, egymásnak ellentmondó követelménynek 
szakszerű kezelési módját adja meg a minőségügy eszköztára, melyet a felsőoktatásban is mielőbb teljes 
körűen be kell vezetni. 
 
A minőségügy nemzetközi fontosságát bizonyítja az a tény is, hogy az 1996. évi Hannoveri Ipari Vásár 
USA pavilonjának jelmondata a „Minőség – Innováció” volt. Több ország felsőoktatás-fejlesztéseik 
eszközei között felhasználja a TQM és az ISO 9000 módszerét (USA, Nagy-Britannia, Norvégia, 
Németország).” 
 
A Minőségügyi rovat a 2000/2001. tanévben a negyedik tanévébe lépett. Ez idő alatt az 
olvasók sokszínű tájékoztatást kaptak a PHARE TDQM projektjéről, az Európai Unió 
minőségpolitikájáról, a MAB és testületei munkájáról, a felsőoktatási intézményekben folyó 
minőségügyi oktatásról, a minőségbiztosítás, minőségértékelés és minőségfejlesztés aktuális 
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kérdéseiről, a kormányzat minőségügyi feladatairól és terveiről, a külföldi tapasztalatokról, a 
Minőségoktatók Konferenciájáról, a Magyar Minőség Hét és Konferencia rendezvényeiről, 
a záróvizsga bizottsági elnökök jelentéseinek tapasztalatairól, a Magyar Minőség Társaság 
sokirányú tevékenységéről, a minőségügyi képzés fejlesztési feladatairól. 
 
A rovat négy éves működéséről megállapíthatjuk, hogy jelentős „hozzáadott értéket” 
biztosított a magyar felsőoktatás minőségkultúrájának emeléséhez, a minőségügyi szemlélet 
és a minőségügyi ismeretek terjesztéséhez felsőoktatáson belül és azon túlmutatóan is.  
 
A rovat vezetőjeként igyekeztem a felsőoktatásban tapasztalható sokszínű kép 
bemutatására, a hasznosítható eredmények közkinccsé tételére. 
 
 
8.6. Az oktatási tárca egy évtizedes tevékenysége a minőségkultúra elterjesztésében 
 
Az oktatási tárca számos tevékenysége szolgálta az elmúlt évtizedben a felsőoktatás 
minőségének javítását, a minőségkultúra széles körű elterjesztését. Az előzőekben már 
említett jogalkotási, szabályozási és ellenőrzési feladatokon túlmenően beszámolok e 
sokirányú feladatcsokorból. 
 
Részt vettem a Kormány 3545/1992 és 2006/1993. számú határozatával létrehozott 
Minőségügyi Tárcaközi Bizottság munkájában. E testület feladata a minőségügy területén 
teendő kormányzati lépések koordinálása: jogszabályok előkészítése és véleményezése, 
nemzetközi jogharmonizáció, EU direktívák honosítása, EU-konform civil szervezetek 
létrehozásának elősegítése.  
A Magyar Minőség Társaságnak 1993 óta tagja az MKM. E szervezet célja – non-profit 
alapon – a minőségkultúra emelése konferenciák szervezésével, kiadványok terjesztésével, 
képzési programok biztosításával. Az MMT jó kapcsolatot tart fenn a Műszaki Felsőoktatás 
Rektori és Főigazgatói Kollégiumával. A Minőség Oktatásáért Alapítvány kuratóriumában 
az MKM képviselője is részt vett. A tárcát a szerző képviseli a társaságban. 
 
Az EOQ (Európai Minőségügyi Szervezet) Magyar Nemzeti Bizottságával 
együttműködünk. Ez a szervezet hivatott arra, hogy elősegítse a magyar termékek, 
szolgáltatások és szakemberek nemzetközi piaci versenyképességét, a magyar minőségügyi 
szakemberek európai vérkeringésbe való csatlakozását. A Magyar Minőségi Hét, Minőségi 
Konferencia előkészítésében részt vettünk. A hasznos együttműködésnek köszönhető, 
hogy 1993 óta egyre növekvő számban vehettek részt a konferencián a felsőoktatás 
képviselői 50%-os kedvezménnyel. A Minőségi Hét keretében – immár hagyományosan – 
egész napos konferencia foglalkozik a minőségügy oktatásának aktuális kérdéseivel. A tárcát 
a fentiekkel kapcsolatos feladatokban a szerző képviseli. 
 
A TDQM PHARE projekt minőségügyi és technológiai menedzsment tananyagára 
vonatkozó pályázat az MKM-ben készült. Az IKIM és az OMFB vezetése alatt futott 
projekt felügyelő bizottságában (STECOM) és szakbizottságában (ACOM) aktívan részt 
vett az MKM képviselője ( az utóbbi testületben a szerző). 
 
Az Európai Unió által létrehozott regionális projektekben is közreműködtünk. A PRAQ 
’91. projekt a minőségbiztosítás, vizsgálat, tanúsítás és metrológia fejlesztését irányozta elő. 
A regionális projektekben résztvevő országok: Csehország, Szlovákia, Bulgária, 
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Lengyelország, Románia és Magyarország. A PRAQ III. program az előbbi folytatása a 
közép-kelet európai országok minőségbiztosításának és a kapcsolódó területek 
fejlesztésének elősegítésére, 13 ország részvételével. A tárca képviselője e projektek 
STECOM-jában részt vett ( a szerző személyében).  
 
A SUNY (State University of New York) a US AID anyagi támogatásával a minőségügy – 
ezen belül: főleg a TQM – kelet-közép európai, így magyarországi elterjesztésére többéves 
projektet indított. A SUNY a Műszaki Felsőoktatás Rektori és Főigazgatói 
Konferenciájával együttműködve a felsőoktatási vezetők részére TQM bevezető kurzust 
szervezett. Ennek előkészítésében és a TQM Center hálózat kiépítésében (Budapest, Pécs, 
Szeged, Debrecen, Miskolc, Veszprém, Győr) együttműködtünk a Magánvállalkozásokat 
Fejlesztő Alapítvánnyal.  
 
Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium által létrehozott Magyar Ipari és Kereskedelmi 
Minőségközponttal folyamatosan együttműködünk. A minőségügy országos koordinációját 
végző Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és az Országos Mérésügyi Hivatallal szoros 
munkakapcsolatot tartottunk fenn. Az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi 
Minisztériummal, illetve jogutódjával, a Gazdasági Minisztériummal szorosan 
együttműködünk a műszaki, kereskedelmi jogharmonizáció megvalósításában. 
 
A nemzetközi jogrendnek megfelelő módon 1995-ben létrejött a Magyar Szabványügyi 
Testület (MSZT) és a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT). E két köztestület biztosítja az 
európai (EN) és a nemzetközi szabványok (ISO) magyarországi adaptációját. Mindkét 
szervezet szakmai bizottságaiban a felsőoktatás képviselői aktívan kiveszik részüket, az 
MSZT elnöki funkcióját Konkoly Tibor professzor látta el (BME). A tárca e testületekben 
is aktív tevékenységet folytat. 
 
Az EOTC (Európai Vizsgálati és Tanúsítási Bizottság) Magyar Nemzeti Bizottságának 
előkészítésében részt vettünk. 1996 végén felvették Magyarországot az EOTC tagjai közé, 
így lehetővé válik a magyar tanúsítványok nemzetközi elismertetése. 
 
A Kormány 1996-ban létrehozta a Nemzeti Minőségi Díjat, melynek kuratóriumában az 
MKM, illetve OM is részt vesz. A Tudományos Ügyek Főosztálya koordinálásával egy 
munkacsoport alakult a minőségügy nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésére, újabb 
projektek előkészítésére. Több felsőoktatási intézmény dolgozik minőségügyi alap- és 
továbbképzési szakok előkészítésén, mely munkálatokban a minisztérium szakértői is részt 
vesznek. 
 
A minőségügy iránti érdeklődés rohamos fejlődése megnyilvánul az új képzési programok 
kidolgozásában, konferenciák, kiállítások szervezésében, nemzetközi minőségügyi projektek 
kialakulásában. Az MKM és OM szakértői hozzájárulnak ezen a területen a felsőoktatás, a 
szakképzés, a kutatás és a közművelődés előtt álló feladatok mielőbbi megoldásához. Az e 
területen szerzett magyar tapasztalatok közép-kelet európai hasznosításában is komoly 
lehetőségek vannak.  
 
Az oktatási tárca prioritásai között szerepel a minőségügy: minőségfejlesztési projekt, 
Világbanki hitel felhasználása minőségfejlesztésre, a Comenius program felsőoktatás általi 
támogatása. [64], [65], [66], [67], [68], [69], [70], [71], [72], [73], [74], [75], [76], [77], 
[78], [79]  
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Az oktatási tárca képviseletét a fenti minőségüggyel kapcsolatos szervezetekben jelentős 
részben a szerző látta el. 
 
 
 
9. Minőségügy a műszaki felsőoktatásban a ’90-es években 
 
9.1. Előzmények – ’90-es évek eleje 
 
A magyarországi rendszerváltással hozzávetőlegesen időben egybeesett a minőségügy 
eszmerendszerének robbanásszerű betörése a magyar szakemberek körében. A minőségügy 
egyes elemeivel már korábban is széles körben foglalkoztak, kutatták, tanították és a 
gyakorlatban is alkalmazták: metrológia, folyamatszabályozás, a munkaszervezés 
legkülönbözőbb módszerei, statisztikai módszerek alkalmazása, stb. A műszaki 
felsőoktatásban is sok tantárgy és ágazat ismeretanyaga között a minőségbiztosítás 
diszciplináit is megtalálhattuk. A ’70-es években hozták létre a műszaki és agrár 
felsőoktatási intézményekben a szervezési szakokat, melynek keretében a minőségügy 
kiemelt szerepet kapott. A műszaki felsőoktatásban a minőség kérdéseivel nem csupán a 
mérnökök, hanem a munkaszervezéssel, vállalkozásokkal, irányítástechnikával, matematikai 
statisztikával, humán menedzsmenttel, szociológiával foglalkozó oktatók, kutatók is 
„átruccantak” a minőségügy vizeire. Ez a színes csokor már egy évtizede is egyértelműen 
mutatta, hogy a minőségügy is komplex, integráló tudomány. Ugyanakkor – mint minden 
újjal szemben – sok kétkedő is akadt, főleg a klasszikus, konzervatív tudományok művelői 
között, akik „hókusz-pókusznak” tartották a minőségügyet. Az elmúlt évtized nemzetközi, 
hazai gazdaságbeli, a közigazgatásban és a humán szférában tapasztalt történései egyértelmű 
választ adtak a korabeli kétkedőknek. 
 
A műszaki felsőoktatási intézmények nagyfokú fogékonyságot mutattak a ’90-es évek elején 
– elsősorban az Európai Unió felől érkező – minőségüggyel kapcsolatos impulzusokra. A 
fentiekben vázolt okok mellett ebben az is közrejátszhatott, hogy a műszaki egyetemek és 
főiskolák nyitott gondolkodású oktatói, kutatói közvetlenül észlelték a minőségbiztosítás, 
minőségfejlesztés pozitív hatását a gazdaságban, iparban, részt vettek a nemzetközi 
tudományos vérkeringésben, közreműködtek a nemzetgazdaság legkülönbözőbb hazai és 
nemzetközi fejlesztési programjainak kidolgozásában, kulcspozíciókat töltöttek be 
különböző tanácsadói testületekben és közigazgatási hivatalokban. A „táptalaj” tehát adott 
volt. Az Európai Unió által felkínált minőségügyi fejlesztési programokba a műszaki 
felsőoktatási intézmények az elsők között bekapcsolódtak (PRAQ ’91, PRAQ III., TDQM, 
TEMPUS, stb., lásd az előző fejezetben). A US AID által finanszírozott TQM bemutató 
projektjét a Műszaki Felsőoktatás Rektori és Főigazgatói Kollégiuma koordinálta, nem 
csupán a műszaki intézmények számára. A holland HOBEON program menedzselésében 
is a műszaki intézmények vezető szerepet töltöttek be. A „kinyílt nemzetközi térnek” 
köszönhetően sok egyetemi oktató tanulmányozhatta a külföldi helyszíneken a minőségügy 
eszközrendszerét és számos külföldi neves szakértő fordult meg hazai egyetemeken és 
főiskolákon. Jóleső érzéssel gondolhatunk vissza a SUNY vezetőinek a TQM Center 
hálózat kiépítése kapcsán tett látogatásaira, előadásaira, az EU különböző szakértőire, a 
CEN az EOTC, a BSI, az AFNOR, az ÖGQ szakértői előadásokra. E programok döntő 
többségén a műszaki intézmények szakemberei aktív részt vállaltak.  
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A rendszerváltás után az új, piacgazdasági modell megalkotásában, az EU konform műszaki 
szabályozási rend kialakításában is jelentős szerepet játszottak a műszaki felsőoktatás 
szakemberei. Közreműködtek az új szabványosítási, akkreditálási rendszer kiépítésében, a 
szakmai minőségbiztosítás feladatkörét felvállaló Magyar Mérnöki Kamara és Építész 
Kamara létrehozásában, a gazdasági versenyt támogató gazdasági kamarák életre hívásában. 
Magyarország elsőként nyert felvételt a volt szocialista országok közül az európai 
mérnököket tömörítő és komoly presztízst biztosító FEANI tagjai közé. Több műszaki 
felsőoktatási intézmény vállalta a nemzetközi szakmai megmérettetést a „professional 
recognation” rendszerében (BME, VE, KKMF). Ezek az akkreditációs tapasztalatok is 
nagymértékben hozzájárultak a teljes magyar felsőoktatásra kiterjedő akkreditációs eljárás 
kifejlesztéséhez.  
A szerző a fenti folyamatokban – különböző szerepkörökben – aktívan részt vett. 
 
 
9.2. Műszaki képesítési követelmények 
 
Minden ország felsőoktatási jogszabályai felhatalmazást adnak egy szervezetnek, amely 
meghatározhatja azokat a feltételeket, melyeket a felsőfokú szakemberképzésben a képző 
intézményeknek be kell tartaniok ahhoz, hogy a kiadott diploma az adott országban 
államilag elismert legyen. E szerv lehet a szakma megfelelő testülete, a megfelelő szaktárca, 
a kormány, vagy annak kijelölt része, vagy más, felhatalmazott fórum. Magyarországon az 
1985. évi oktatási törvény a kormányra bízta az adott szakra vonatkozó tantervi irányelvek 
kiadási jogát. 1987-ben megindultak azok a munkálatok, melyek a tantervi irányelvek 
korszerűsítését célozták, reagálva a tudományos-technikai forradalom kihívásaira, az új 
diszciplinák és szakmák megjelenésére. Ezekben az években indultak önálló informatikai 
szakok például a magyar felsőoktatásban. Koncepcióváltásra volt szükség amiatt is, mert 
gombamódra szaporodtak az új szakok, s a felsőfokú alapképzés egyre inkább specialista 
képzéssé alakult át, pedig már akkor is sokan vallották azt – a ma már evidenciának számító 
– nézetet, hogy a felsőfokú alapképzés nem lehet specialista képzés, hanem a szűkebb 
szakosodást a leendő munkakör függvényében a posztgraduális képzésre kell bízni. 
 
A tantervi irányelvek korszerűsítési munkálatai már harmadik éve folytak, amikor 
bekövetkezett a rendszerváltás. Ez pedig természetesen új jogszabályokat, új értékek 
előtérbe kerülését jelentette. 1990-ben megindult az új felsőoktatási törvény előkészítése, 
mely 1993. szeptember 1-jén lépett életbe. A műszaki felsőoktatás szakmai korszerűsítési 
munkálatainak 1987-ben elkezdett eredményeként még az új felsőoktatási törvény 
megjelenése előtt, 1992-ben kiadásra került a műszaki felsőoktatás új, korszerű szakosodási 
rendje. Az addigi 100 fölötti – és monoton növekedést mutató – szakok száma 20 alá 
csökkent, a korábbi önálló szakok nagy része szakon belüli szakirányra változott. Például a 
23 gépészmérnöki szakból 1 gépészmérnöki és a 15 villamos jellegű szakból is 1 szak jött 
létre. Ugyanakkor új típusú szakok is létrejöttek: műszaki informatika, műszaki menedzser, 
környezetmérnöki, településmérnöki, biztonságtechnikai.  Mindezek közös jellemzője, hogy 
nem egy korábbi diszciplína  további osztódásával jöttek létre, hanem széles szakmai sávot 
ölelnek át.  Az átalakulásokat ma már - a minőségügy terminológiáját használva - úgy 
értékelhetjük, hogy a mérnökképzés szakmai profilja, szakosodási rendje a „vevői 
igényekhez” alakult, azaz alkalmazkodott a változó, rugalmasságot igénylő munkaerőpiaci 
körülményekhez. A hallgató a korábbi merev tantervi világból egy széles választási 
lehetőséget lehetővé tevő rugalmas környezetbe került. A szerző ezen átalakulási folyamat 
tevékeny résztvevője volt. 
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A Kormány 1996-ban, a 157/1996. (X.22.) rendeletében hagyta jóvá a műszaki felsőoktatás 
alapképzési szakjainak képesítési követelményeit. E követelményrendszer egyrészt előírja az 
egyetemi és a főiskolai szintű mérnökképzés szakmai követelményeit, másrészt pedig az 
összes szakra vonatkozó általános, illetve az egyes szakokra vonatkozó speciális 
követelményeket. Hosszú idő telt el a műszaki felsőoktatás tantervi irányelveinek 
korszerűsítésére irányuló munkálatok megkezdése és a képesítési követelmények kiadása 
között, de ez a „hosszú menetelés” kedvezett annak, hogy új, korszerű szempontok is 
bekerülhettek a követelmények közé. Kiemelést érdemel, hogy a minőségügyi alapismeretek 
elsajátítása – az általam megfogalmazott érvanyagra alapozva – a jövő mérnökei számára 
alapkövetelménnyé vált. Így - a képzési időtartamokat figyelembe véve – az okleveles 
mérnököknél a 2002-es záróvizsga időszaktól, a főiskolai szintű mérnökképzésben pedig a 
2000-es diplomaosztástól kezdve számot kell adniok minőségügyi tudásukról. A másik 
lényeges követelmény, hogy a képesítési követelmények kreditekben is meghatározzák a 
követelményeket, mégpedig egyetemi szinten 300, főiskolai szinten 180 a megszerzendő 
kreditek száma. E két kimeneti követelmény a nemzetközi trendekhez való közelítést 
szolgálja a műszaki felsőoktatásban. 
 
A szakirányú szakok képesítési követelményeinek meghatározását a felsőoktatási törvény az 
oktatási miniszter hatáskörébe helyezte, míg a szakok indítása – az intézmény profiljának 
megfelelő szakok esetében – az intézmények hatásköre. A műszaki felsőoktatás szakirányú 
szakjai között vannak minőségügyi profilú szakok is.  
 
A felsőoktatási törvény módosításánál meg kellene fontolni, hogy a szakirányú szakok 
létesítésének teljes jogköre a felsőoktatási intézmények hatáskörébe kerüljön. Így gyorsan és 
rugalmasan tudnának reagálni a munkaerőpiac kihívásaira. A jelenlegi rendszer ugyanis 
lassú, bürokratikus, s a szakirányú képzést az állami költségvetés úgysem támogatja. Ha az 
intézmények maguk dönthetnék el a szakirányú képzések tartalmi és egyéb követelményeit, 
akkor a megrendelő igényeit jobban kielégíthetnék. Kormányzati szinten esetleg egy keret 
jogszabály kiadására lehet szükség, ahol a szakirányú képzések általános követelményeit 
fogalmazzák meg, a szakmai követelményeket a felsőoktatási intézmények és a „vevők” 
együtt határozhatnák meg. Esetleg a szakmai kamarák kaphatnának valamilyen szintű 
beleszólási lehetőséget.  
 
 
9.3. Műszakiak a TDQM projektben 
 
Mivel a műszaki felsőoktatásban a ’90-es évek elején sokan ismerték és felismerték a 
minőségügy stratégiai jelentőségét, ezért készültek azokra a fejlesztési projektekre, melyek a 
minőségkultúra magyarországi elterjesztését célozták. Az előzőekben már beszámoltunk 
azokról a tevékenységekről, melyek ezt a felkészülést alátámasztották. A „Közös 
tennivalóink” címmel 1995-ben a Miskolci Egyetemen megtartott összejövetel egy jelentős 
mérföldkövének bizonyult a TDQM pályázatra való felkészülésnek. E fórum 
kezdeményezői, a szervezői és a résztvevők zöme is műszaki felsőoktatási intézményből 
került ki.  
 
A TDQM pályázat OMFB által történt meghirdetésére többszörös túljelentkezés volt 
tapasztalható. Több konzorcium is pályázott a minőségügyi és innovációs tananyagcsomag 
elkészítésére. Az EU PHARE szigorú szabályai szerint lebonyolított bírálat eredményeként 
a minőségügyi tananyagcsomag megírására a dr. Veress Gábor egyetemi tanár (VE) által 
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vezetett csoport nyerte el a lehetőséget. A minőségügy háromféle alapmoduljának 
elkészítésére is műszaki felsőoktatási intézmények oktatói által vezetett teamek kaptak 
megbízást (VE, KMF, YMMF). A szakmodulok jelentős részében műszaki intézmények 
szakemberei játszották a legnagyobb szerepet. Az előbb megnevezett intézményeken kívül a 
BME, ME, BDMF, KKMF, GATE, SE oktatói voltak társszerzők és opponensek. 
Természetesen a felsőoktatáson kívüli minőségügyi szakértők is szerepet kaptak a 
tankönyvek elkészítésében. Megnyugvással lehet megállapítani, hogy a világon is párját 
ritkító tananyagcsomag igazi műhelymunka keretében készült el. A tananyagok megírásán 
kívül – járulékos hozamként – sok szakmai kapcsolat jött létre a szakemberek között, 
melynek hatására a minőségügyi szemlélet „minőségi” változáson ment keresztül a ’90-es 
évek derekán a műszaki felsőoktatási intézményekben. 
 
A TDQM projekt is nagymértékben hozzájárult a felsőoktatási intézmények 
minőségbiztosítási és minőségfejlesztési kultúrájának emeléséhez, mely kötelezettséget a 
felsőoktatási törvény 1996. évi módosítása kötelezővé tett a felsőoktatási intézmények 
számára. A műszaki felsőoktatási intézmények jelentős részt vállaltak a MAB 
minőségbiztosítási pilot projektjében és a MAB Szakértői Bizottságában. E munkálatok 
mindegyikében részt vett a szerző. 
 
 
 
 
9.4. Műszakiak egyéb minőségügyi projektben 
 
A műszaki felsőoktatás oktatói mivel korán felismerték a minőségügy jelentőségét, 
motiváltak voltak a minőségkultúra egyetemi-főiskolai elterjesztése iránt és a pályázatok 
készítése sem állt távol tőlük, ezért folyamatosan éltek a pályázatok adta lehetőséggel. 
Aktívan reagáltak a Magánvállalkozásokat Fejlesztő Alapítvány megkeresésére, melynek 
eredményeként elterjedt a TQM szemlélet és kultúra a felsőoktatásban, elsősorban a 
műszaki felsőoktatásban. A SUNY-val kialakult jó kapcsolatnak köszönhetően sokirányú 
hozama volt e projektnek. 
 
A PRAQ ’91. és a PRAQ III. kínálta lehetőségeket is jól kiaknázták a műszaki intézmények. 
Ez annak is volt köszönhető, hogy sok oktató szakértőként részt vett – és ma is részt vesz 
– a szabványosítás, az akkreditálás, az auditálás, a tanúsítás és metrológia szakmai 
munkáiban, valamint különböző szakmai tanácsadó szervezetekben. E programok felügyelő 
bizottságában (STECOM) tagként dolgoztam. 
 
A TEMPUS programok több projektje irányult a minőségügyre. E kérdésekről a korábbi 
fejezetekben részletesen beszámoltunk.  
 
A SOCRATES-program első szakasza 1995-ben kezdődött és eredményeként mintegy 
10000 oktatási intézmény vett részt európai együttműködésben, csaknem félmillió 
hallgatóval. A Socrates-program második szakasza (2000-2006.) két központi eszmét 
támogat: az élethosszig tartó tanulást és a „Tudás Európájának” megteremtését. Célja az 
oktatás európai dimenziójának fejlesztése, az európai nyelvek ismeretének elsajátítása, az 
oktatási együttműködések és a mobilitás elősegítése, az oktatási újítások támogatása, az 
egyenlő esélyek biztosítása az oktatás minden területén. Az EU 15 tagállama és a 
csatlakozásra váró országok számára 8 akciót hirdetett meg. 
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A Comenius-program a közoktatási intézmények együttműködését támogatja, nyelvi és 
iskolafejlesztési projekteket, valamint a tanórák továbbképzését és a Comenius Hálózatok 
létrehozását. Az Erasmus a felsőoktatás képzési, együttműködési programjait, a Grundvig az 
élethosszig tartó tanulást, a Linqua az európai nyelvek oktatását, a Minerva az új 
információs és kommunikációs technológiáknak az oktatásban való felhasználását 
támogatja.  
 
A Leonardo de Vinci-programot az EU a szakképzés támogatására hozta létre. A szakmai 
képzés egészét felöleli a középfokú szakképzéstől a felsőfokú szakmai képzésen keresztül 
az élethosszig tartó képzésig. Elősegíti az oktatási és a gazdasági szféra közötti 
együttműködés fejlődését. 
 
A Tempus-programot a kelet-közép európai országok felsőoktatásának és 
felnőttképzésének fejlesztésére hozták létre. 2000-től e program a harmadik szakaszába 
lépett. E fázisban a kedvezményezettek azok a volt szocialista országok, amelyek eddig még 
nem kötöttek társulási szerződést az EU-val, így Magyarország e programban már nem 
vehet részt. [80] 
 
A CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) regionális 
csereprogram, mely a résztvevő közép-európai országok felsőoktatási intézményei részére 
biztosít lehetőséget vendégtanárok fogadására, diákcserékre, nyelvi és szakmai kurzusokon, 
nyári egyetemeken való közös részvételre, hogy ezáltal is erősítse a közép-európai 
értelmiség szakmai és személyes kapcsolatait. 
 
Az Alumni for Europe interaktív információs hálózat a gyakorlatban hasznosítja az 
ösztöndíjprogramok révén keletkező humán erőforrásokat, hidat képezve a képzésből 
kikerülő volt ösztöndíjasok és a munkáltatók között. [81] 
 
 
9.5. A Műszaki Felsőoktatás Rektori és Főigazgatói Kollégiuma (MFRFK) 
 
A ’80-as évek második felében merült fel az igény arra, hogy az országos politikai és 
általános felsőoktatási kérdéseken kívül a szakterületi témák megvitatásának is legyenek 
fórumai. Így jött létre a Műszaki Felsőoktatás Rektori és Főigazgatói Kollégiuma 1996-ban, 
mely szakmai fórum születésénél „bábáskodtam” Az első nagy „vitacsomag” a műszaki 
felsőoktatás tantervi irányelvei (később képesítési követelmények), a második a szakosodási 
rend, a harmadik pedig az egyetemek és főiskolák viszonyáról (duális képzés) alakult ki. 
 
A rendszerváltás után a kormányzat több, addig központilag kezelt hatáskört átadott a 
felsőoktatási intézményeknek (autonómia). A kormány 1991-ben elfogadta a nem állami 
felsőoktatási intézmények létesítéséről szóló rendeletet. Akkreditáció még nem volt a 
magyar felsőoktatásban. Az MFRFK 1990 és 1993 (az OAB megalakulása) között 
hézagpótló szerepet töltött be, mivel ellátta azt a tevékenységet, amit az 1993. évi 
felsőoktatási törvény akkreditációként nevesít. A szakmai vezetői kollégium albizottságokat 
működtetett, véleményezte  a szak létesítési kérelmeket szakmai, intézményi, regionális és 
országos szempontból. 1992-ben a kormány 3 alapítványi főiskolát ismert el, köztük a 
GDMF-et. Az informatikai profilú főiskola megmérettetését a műszaki kollégium végezte. 
E folyamtokban a szerző jelentős szerepet töltött be. 
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Az OAB létrejöttével a szakmai vezetői-kollégiumok akkreditációs munkájára nem volt 
szükség, ezután a közös szakmai kérdések megvitatásával (pl. normatív finanszírozás), 
tapasztalatcserével, a felvételi rendszer egységesítésével (ennek köszönhető, hogy a műszaki 
szakmacsoport felvételi rendszere áttekinthető, egységes), a műszaki-gazdasági fejlesztés 
aktuális kérdéseivel foglalkozik.  
 
A ’90-es években a Műszaki Felsőoktatás Rektori és Főigazgatói Kollégiuma két 
alkalommal tárgyalta meg a minőségügyét, egy alkalommal a Közgazdasági Vezetői 
Kollégiummal közösen. A műszaki rektorok és főigazgatók e fórumon megismerkedhettek 
a különböző minőségügyi pályázatokkal, a TDQM pályázatok eredményeként előállított 
tananyagokkal és a minőségbiztosítás aktuális kérdéseivel. A MAB vezetői is szerepeltek a 
kollégium ülésén. 
 
A Műszaki Felsőoktatás Rektori és Főigazgatói Kollégiumának 1997. november 4-ei ülésén 
szerepelt - előadásomban - a „Minőségügy – TDQM PHARE projekt – Műszaki 
felsőoktatás” című téma, melynek vázlatát a 7. számú melléklet tartalmazza. Mint e 
konferencia állandó résztvevője, rendszeresen tájékoztattam a vezetőket az aktuális 
minőségügyi teendőkről. 
 
 
 
 
 
9.6. A minőségügy oktatásának helyzete a műszaki felsőoktatásban 
 
Az előző fejezetben beszámoltunk arról, hogy 1992-ben, 1993-ban és 1996-ban felmértük a 
minőségügy oktatásának helyzetét a felsőoktatásban ( a szerző mindegyik felmérésben részt 
vállalt). A felmérésekből látható, hogy a műszaki egyetemek és főiskolák már a minőségügy 
magyarországi kezdeteitől fogva jelentős részt vállaltak a minőségügyi kultúra 
elterjesztésében. Az első szakmérnöki kurzus a BME-n volt, a VE minőségügyi menedzser 
szak anyagát dolgozta ki, az YMMF-n már a ’90-es évek derekán minden hallgató 
megismerkedett a minőségügy alapjaival. A GDF–en 1992-től kezdve – a szerző 
előadásában – minden hallgató megismerkedik a minőségügy alapjaival. 
 
A műszaki felsőoktatás alapképzési szakjaira vonatkozó képesítési követelmények által 
biztosított lehetőségeket kihasználva a legtöbb műszaki intézményben van minőségügyi 
szakirány. Különösen így van ez a műszaki menedzser szakokon belül. TDK témaként és a 
diplomaterv témájaként is egyre gyakrabban találkozhatunk minőségügyi témákkal (VE, 
BME, ME, BDMF, GDF, KMF, KKMF, YMMF, PMMF, ME DFK, KLTE MFK, SZIF 
– a régi felsőoktatási intézményi rövidítéseket használva). 
 
A műszaki felsőoktatás szakirányú továbbképzési szakjai között is találunk minőségügyi 
szakokat. Egyes intézmények (pl. BDMF) külön megállapodást is kötöttek az EOQ MNB-
vel, így a magyar diploma mellé európai szakképesítést is kapnak a végzősök. 
 
A minőségügy hazai oktatásának elterjesztésében ki kell emelni a Magyar Minőség Társaság 
(MMT) és a TÜV Rheinland Akadémia kezdeményezését. 
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Az MMT kidolgozta és vitára bocsátotta „A Magyar Minőség Társaság koncepciója és 
tézisei a hazai minőségoktatással és képzéssel kapcsolatos teendőkről” című anyagot. A 
koncepció kitér az iskolai rendszerű minőségügyi oktatásra és képzésre (IMOK), valamint 
az iskolarendszeren kívüli felnőtt minőségügyi oktatásra és képzésre (FMOK). A tervezet 
az Európai Unió által elvárt minőségügyi szemlélet és ismeretek elsajátítását kívánja 
elősegíteni, a témáért tenni tudó szakmai, társadalmi, gazdasági kamarai és kormányzati 
szervezetek együttműködésével. 
A minőségügyi ismeretek megfelelő színvonalú biztosítása érdekében szükség van: 
 megfelelő oktatási anyagokra, 
 oktatók kiképzésére, 
 a kiképzett oktatók tanúsítására és  
 a képzést folytató szervezetek regisztrálására. 

A magyar minőségügyi szakember képzésnek kompatibilisnek kell lennie a nemzetközi 
gyakorlattal, elsősorban az Európai Unió elvárásaival. A minőségügy oktatásában az összes 
érdekeltek hatékony együttműködésével lehet átlátható rendet teremteni: Magyar Minőség 
Társaság, EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága, Magyar Szabványügyi Testület, Nemzeti 
Akkreditáló Testület, gazdasági és szakmai kamarák, Gazdasági Minisztérium, Oktatási 
Minisztérium, Felsőoktatási és Tudományos Tanács, Magyar Akkreditációs Bizottság, TÜV 
Rheinland Hungária és a képzésben résztvevő összes szervezet. 
 
A felsőoktatás területén követendő példa a német felsőoktatási intézmények és a német 
minőségügyi szervezet, a DGQ közötti együttműködés, melynek lényege, ha a DGQ által 
kidolgozott tananyagokat a felsőoktatás hallgatói elsajátítják, akkor a felsőfokú diplomájuk 
mellé minőségügyi szakképesítést is kapnak. Magyarországon a TÜV Rheinland Akadémia 
is hasonló ajánlatot tett a felsőoktatási intézmények számára. Az elképzelés szerint az 
önként vállalkozó egyetemek és főiskolák hallgatói nemzetközileg elismert minőségügyi 
szakképesítést szerezhetnek mindössze 5000 Ft-os regisztrációs díjért. A megszerezhető 
szakképesítések: 
♦ minőségügyi rendszerreferens, 
♦ minőségügyi rendszerfejlesztő. 
Mindkettő a TÜV Rheinland Akadémia és a TAR ZERT német és magyar nyelvű oklevelét 
adja. Az akadémia és a felsőoktatási intézmények együttműködési szerződésben rögzítik a 
képesítés megszerzésének feltételeit, beleértve a tananyagokat és a vizsgáztatás 
követelményeit is. Ez az elképzelés üdvözlésre méltó, mivel a hallgató a tanulmányi ideje 
alatt újabb, a munkaerőpiac által elismert szakképesítést szerezhet jelképes összegért, így 
jelentős időt és pénzt takaríthat meg, elősegíti a hallgatók értelmes fakultatív 
tárgyválasztását, s vele együtt a minőségkultúra elterjesztését. Ezen tanulmányok elvégzése 
elősegíti a megfelelő munkahelyhez jutást is. 
 
A felsőoktatási intézmények hallgatói a tananyagot jelentős mértékben maguk választhatják 
meg saját érdeklődésük alapján (a műszaki felsőoktatásban pl. a tanterv 20….35%-áig), így 
lehetőség van a felsőfokú alapképzés és egy második szakképesítést nyújtó képzés 
összehangolására. A rendszer a minőségügyön kívül más szakterületek számára is adott, 
csak élni kell vele. A Magyar Mérnöki Kamara például a tervező és szakértő mérnökök 
képzését kívánja ilyen módon lehetővé tenni mérnökhallgatók számára.  
 
A ’90-ees évek végén a műszaki felsőoktatásban – szúrópróba szerű mintavétellel – az 
állapítható meg, hogy nem minden szakon tanítják a minőségügy alapjait, bár a képesítési 
követelményekben az ma már hatályos előírás. Az intézményeknek ezt a hiányt a rendelet 
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betartása és a végzettek munkaerő-piaci értéknövelése miatt sürgősen pótolniuk kell. Az 
akkreditáció során erre a követelményre is fokozott figyelmet kell szentelni. 
 
A minőségügy oktatásának elterjesztésében oktatóként és vizsgáztatóként is több 
felsőoktatási intézményben tevékenykedtem (BME,  ME,  BDMF,  GDF,  DE MFK, 
ZMNE) . 
 
A minőségügy  filozófiáját és fontosabb ismérveit beépítettem a hagyományos műszaki sza- 
kok tananyagába is. A BME Közlekedésmérnöki Karán az alapképzésben – a műszaki 
ábrázolás,  a gépelemek  és a méréstechnika – keretében a legkorszerűbb minőségügyi 
ismereteket is átadtam a tanszék kollektívájának és a hallgatóknak. A minőségbiztosítás új 
elemeire, a vevő, a fogyasztó igényeinek a középpontba állítására , a mérnöki tervezés 
kibővült szempontrendszerére folyamatosan felhívtam a figyelmet. Aktívan részt vettem az 
ipari termék- és formatervező szak /egyetemi szint/ magyarországi megindításában ( lásd 
publikációs jegyzék), mely szak az eddigi mérnöki szakokhoz képest új paradigmára épül: a 
tervezés a megrendelő igényeiből indul ki és a műszaki, gazdasági szempontok mellett 
fokozott hangsúlyt kap  az „emberi tényező” is (pszichológia, etika, szociológia, 
ergonómia). Jelenleg  a szak főiskolai szintű képesítési követelményeinek kidolgozásában 
veszek részt. Az egyéb új, műszaki alapképzési szakok képesítési követelményeinek kidolgo- 
zásakor is figyelmet fordítottam a minőségügy legfontosabb elvárásainak beépítésére (kör- 
nyezetmérnöki, településmérnöki, biztonságtechnikai szak). A fogyasztóvédelmi ismeretek 
műszaki felsőoktatásban történő elterjesztéséért is aktívan tevékenykedtem (lásd 
publikációs jegyzék). 
 
 
9.7. Minőségbiztosítás a műszaki felsőoktatásban 
 
A minőségügy eszközrendszerének intézményi szintű alkalmazásában kivették részüket a 
műszaki felsőoktatási intézmények. A Bánki Donát Műszaki Főiskola részt vett az 
Országos Akkreditációs Bizottság által menedzselt próba akkreditációban, vállalva az úttörő 
nem könnyű és nem hálás szerepét.  A főiskola próba akkreditációjában és a tapasztalatok 
kiértékelésében közreműködtem. A próba akkreditáció tanulságainak felhasználásával 
készült el a végleges akkreditációs kézikönyv.  A műszaki intézménynek oktatói 
nagymértékben hozzájárultak a magyar felsőoktatás akkreditációs rendszerének és az 
intézményi szintű minőségbiztosítási rendszer kiépítéséhez. Kivették részüket a MAB 
kísérleti projektéből, mely a különböző intézményi feladatok minőségbiztosításának 
kidolgozására irányult. Meghatározó szerepet töltöttek be a MAB Tanácsadó Testületében, 
ahol az intézményi minőségbiztosítás és minőségfejlesztés feladataihoz dolgoztak ki 
módszertani útmutatókat. 
 
Több intézményben megalakultak az intézményi szintű minőségbiztosítási tanácsok: JPTE-
Pécs, KLTE-Debrecen, mely testületek irányításában műszaki kari oktatók töltöttek be 
vezető szerepet. Több testület létrehozásában szakértőként részt vettem. 
 
A PHARE TDQM projekt keretében elkészült „A felsőoktatási intézmények 
minőségmenedzsmentje” című tankönyv/szakkönyv, dr. Veress Gábor egyetemi tanár (VE) 
szerkesztésével, s a társszerzők döntő többsége is műszaki intézményből került ki. A könyv 
részletesen tárgyalja a képzés, a képzés minősége, a képzés nemzeti szintű minőségügyi 
szabályozási rendszere, a képzés intézményi minőségmenedzsmentje, a minőségügyi 
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szabványok értelmezése a képzésre, a képzés teljes körű minőségmenedzsmentje és a 
képzés minőségének értékelése című fejezeteket. Ez az első magyar könyv, mely teljes 
körűen értelmezi a felsőoktatási intézmények minőségmenedzsmentjét, s ezáltal segítségül 
szolgál a minőségkultúra intézményen belüli elterjesztésében a felsőoktatásban. 
 
Egyes felsőoktatási intézmények bevezették valamelyik minőségbiztosítási rendszert és 
erről tanúsítványt is szereztek. Nyilván azon intézményeknél, szervezeteknél van ennek 
nagy jelentősége, amelyek újak, amelyeknél a „bizonyítási kényszer” nagyobb, mint a nagy 
tradícióval bíró intézményeknél, ahol nagy változások következtek be, illetve amelyeknek 
földrajzilag, vagy funkcionálisan nagy a hatósugaruk. A Janus Pannonius 
Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete és a Gábor 
Dénes Főiskola az MSZ EN ISO 9001: 1996 szerinti tanúsítást szerzett. [58], [59] 
 
A GDF főigazgatójának beszámolójában olvashatjuk, hogy „… a szabványok alkalmazása 
nélkülözhetetlen vezetői segédeszköz, és a megfelelő színvonalú működés egyik garanciája. 
Nagy létszámú távoktatási rendszer üzemeltetése minőségbiztosítás és szabványosítás 
nélkül elképzelhetetlen. Felesleges vita, hogy ISO vagy nem ISO. A szabvány rendet vág.” 
 
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Karán 1996-ban merült fel a 
minőségügyi rendszer kiépítésének gondolata. Természetesen az első kérdés az volt, hogy 
ISO 9000 vagy TQM? A nemzetközi tapasztalatok mindkét módszerre számos példával 
szolgálnak. A kar végül a TQM alkalmazása mellett döntött, melynek révén lehetőség nyílik 
arra, hogy a kar önértékelését már a Nemzeti Minőségi Díj rendszerében, a MAB 
Minőségügyi Tanácsadó Bizottságának útmutatásai alapján készítsék el. Ez a 
rendszerkiépítés egy közbenső állomása, amelyet már megelőzött a szakonkénti 
minőségszabályozások kialakítása, a minőségügyi eljárások elkészítése. 
 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kara és a 
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola is megkezdte minőségbiztosítási rendszerének 
kiépítését. A rendszer kiépítését a tanszékeken kezdték és kari szinten fogták össze. 
Mindkét rendszer alapját az ISO 9000 szabvány képezi, ami könnyebbséget jelent abból a 
szempontból, hogy az integrálódott két intézmény a közeljövőben egy közös, egységes 
egyetemi szintű minőségbiztosítási rendszert építhessen ki. [91] 
 
Az intézményi minőségbiztosítás és minőségfejlesztés fontos részét képezik a végzettektől 
nyert adatok, melyek felhasználhatók az intézmény oktató munkájának javítására, a felvételi 
propagandára, kormányzati döntések meghozatalára, stb. A Budapesti Műszaki Egyetem 
1998-ban végzettek elhelyezkedési esélyeit mérte fel és adta közre egy 87 oldalas 
tanulmányban. A felmérés témakörei: képzési és munkanélküliségi adatok, reprezentativitás, 
családi körülmények, tanulmányok, munkahely. A kérdőív 43 kérdésből állt. Egy kiemelés 
az összegzésből: „A végzettek az egyéb (pénzügyi, szervezési, kommunikációs) ismeretek 
oktatását … hiányolták.” [82], [83] A felmérés évenkénti elvégzése komoly mértében hoz- 
zájárulhat az egyetem munkájának javításához.  
 
 
9.8. Minőségoktatók konferenciája és egyéb konferenciák 
 
A PHARE TDQM projektben szerepelt az oktatók oktatásának szakmodulja is. E program 
„melléktermékeként” született az a gondolat, hogy – elsősorban a felsőoktatásban 
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tevékenykedő – oktatók évente egyszer jöjjenek össze és cseréljék ki gondolataikat a 
minőségügy oktatásának aktuális kérdéseiről. Természetesen az első nagy témakör a 
TDQM projekt keretében kidolgozott közel 30 tankönyv tartalmával, oktatási 
körülményeivel foglalkozott. Az elmúlt évek során mind a megvitatott témák, mind pedig a 
résztvevők köre jelentősen kibővült. A minőségügy oktatása mellett az oktatás 
minőségbiztosításának kérdései is megjelentek a témák között, szinkronban a felsőoktatási 
minőségbiztosítás, minőségfejlesztés előtérbe kerülésével. A felsőoktatás mellett a 
szakképzés és a közoktatás minőségi kérdései is terítékre kerültek.  A két legutóbbi 
konferencia részletesen foglalkozott a közoktatás minőségfejlesztési kérdéseivel, a 
COMENIUS programmal. A közoktatás és szakképzés minőségügy területén élenjáró 
intézményei is beszámoltak eredményeikről, terveikről.  
 
A Minőségoktatók Országos Konferenciájának rendezői és színhelyei: 

1. Ybl Miklós Műszaki Főiskola (1996.) 
2. Kandó Kálmán Műszaki Főiskola (1997.) 
3. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Főiskola és a Baranya 

Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara (1998.) 
4. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1999.) 
5. Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kara (2000.) 
6. Gábor Dénes Főiskola (2001.) 

 
A lelkes és öntevékeny oktatók által megrendezett konferenciák az alábbi területeken 
járultak hozzá a minőségkultúra elterjesztéséhez: 

• a minőségügyi információcsere gyorsításában; 
• a közösség szakmai összetartozása érzésének erősítésében; 
• a minőség oktatásának és az oktatás minőségének fejlesztésében; 
• a gyorsan fejlődő szakterület új tudományos és oktatási eredményeinek 

megismerésében. 
 
Az első konferenciák egyik szervezője voltam, rendszeresen tartottam előadásokat is a kon-
ferenciákon.  
A 4.,  5. és 6.  konferencia előadásai nem csupán a résztvevők számára voltak 
hozzáférhetőek, hanem az önálló kiadványok révén a szélesebb közönségnek is.  
 
Gazdasági kamarák, egészségügyi intézmények, felsőoktatási intézmények rendezvényei és 
regionális konferenciákon is tárgyaltuk a minőségügyet., ahol szintén több előadást 
tartottam. 
 
 
9.9. Műszakiak részvétele a minőségügy fejlesztésében 
 
A műszaki felsőoktatás oktatói-kutatói – az előzőekben részletesen kifejtett adottságok 
következtében – az elmúlt évtizedben a hazai minőségügy fejlesztésének éllovasai voltak.  
 
Tevékenységük öt területre terjedt ki: 
→ a minőségkultúra fejlesztése; 
→ a minőségügy oktatása; 
→ a minőségügy kutatása, fejlesztése; 



 97

→ minőségbiztosítás és minőségfejlesztés a felsőoktatási intézményekben; 
→ minőségbiztosítási rendszerek kiépítéséhez, auditálásához tanácsadás vállalatok, 

szervezetek részére. 
 
A terület szakemberei közreműködtek a Magyar Szabványügyi Testület létrehozásában és 
színvonalas működtetésében (az MSZT első elnöke is műegyetemi professzor volt), a 
Nemzeti Akkreditáló Testület kialakításában és működtetésében, a Minőségügyi Tárcaközi 
Bizottság elnökei is a VE és a BME professzorai voltak. Az EOQ MNB megalapításában 
és nemzetközi szintű működtetésében, az MMT, a Magyar Minőség Hét és Konferencia, 
ezen belül a minőség oktatásával foglalkozó konferencia létrehozásában, a Minőség 
Oktatók Konferenciájának életre hívásában is a műszakiak meghatározó szerepet vállaltak. 
A hosszú ideje formálódó Nemzeti Minőségfejlesztési Program kidolgozásában, a Nemzeti 
Minőségi Díj megalkotásában, az EFQM modell magyarországi elterjesztésében, az 
Európai Minőségi Díjra való felkészítésben a terület szakemberei kiemelkedő munkát 
végeztek. A műszaki egyetemeken meglévő minőségügyi szellemi pontenciált a minőségügy 
iránt nyitott, progresszív állami, vállalkozási és köztestületi szervezetek egyre inkább 
igénybe veszik. A minőségbiztosítás igen széles körű magyar piacának vezető 
funkcionáriusai is nagyrészt a műszaki felsőoktatás intézményeiből kerültek ki. A fenti 
testületek zömének létrehozásában aktívan  részt vettem. 
 
9.10. Ajánlott oktatási tematika 
 
Mint már a korábbiakban említettük, a minőségügy oktatásában jelentős fejlődés 
következett be az elmúlt évtizedben. Elsősorban a felsőoktatásban és a tanfolyami 
képzésben figyelhető meg hatalmas növekedés. Számos külföldi és hazai szakkönyv, 
tankönyv jelent meg a minőségügy területén. A PHARE TDQM projektnek köszönhetően 
a felsőoktatás minden területére rendelkezésre állnak megfelelő szakkönyvek /fizetőképes 
megrendelés hiányában sajnos nem minden tankönyvet adtak ki, bár a tananyagok 
elkészültek…/ 
 
Egyes szakkönyvek és minőségüggyel foglalkozó csoportok esetében azt tapasztalhattuk és 
tapasztalhatjuk, hogy túlságosan elkötelezik magukat valamelyik minőségügyi filozófia (ISO 
9000, TQM, önértékelés) mellett, illetve csak bizonyos minőségtechnikákat tanítanak. 
Annak érdekében, hogy a minőségügy teljes palettáját átfoghassa az, aki ezt kívánja, 
összeállításra került egy olyan oktatási tematika, mely az alapvető áttekintést megadja a 
minőségügy területén. Ez az a minimum, melyet – állampolgári alapon – minden 
munkavállalónak, kereskedőnek, fogyasztónak, vállalkozónak, stb. ismernie illene. A 
felsőoktatásban is ezeket az alapismereteket minden hallgatónak meg kellene ismernie.  
 
A minőségügyi alapismeretek körülhatárolására – a szerteágazó kínálat szintetizálásaként – 
kidolgoztam egy minimális tematikát, melyet a 19. számú mellékletben mutatok be. A mel- 
lékelt tematikából az elmúlt évek alatt sok verziót készítettem, attól függően, hogy az 
milyen kör számára készült. Összeállítottam a középfokú szakképző intézmények részére is 
minőségügyi tematikákat. Több szakképző intézmény önálló minőségügyi napot rendezett, 
melyek megszervezésében segítséget adtam. Hasonló módon egyes szakképző  vállal-
kozások is észrevették a minőségügy fontosságát, számukra is szaktanácsokat adtam. 
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9.11. Ajánlott minőségfejlesztési technikák 
 
A korábbiakban már tárgyaltuk a különböző minőségfejlesztési, minőségbiztosítási 
módszereket. Elemeztük az ISO 9000 vagy TQM kérdéskörét is. A módszereknél írt 
általános jellemzők (előnyök, hátrányok, körülmények, célok) az oktatásra és a 
felsőoktatásra is helytállóak. Más a célszerű módszer egy most alakuló, az első akkreditációt 
megcélzó intézménynél, mint egy több száz éves egyetemnél, melynél csupán  egy új szak 
indításáról van szó. A különböző módszerek nem mindig alternatívaként veendők 
számításba, hanem egymás kiegészítéseként, egymásra épülve. Más a követendő módszer, 
ha tanúsítvány megszerzése a cél, és más, ha a minőségtökéletesítés.  
 
A 9.11. ábra a különböző termékek, szolgáltatások esetében (szak, intézet, kar, főiskola, 
egyetem, …) elsősorban ajánlott minőségbiztosítási és minőségfejlesztési technikákat 
mutatja be, mely modellt azok számára vázoltam fel , akik most ismerkednek a minőségügyi 
technikákkal, s ezek között nem tudnak eligazodni. Sokan kerestek meg az elmúlt években 
azzal, hogy ajánljak számukra egy minőségbiztosítási technikát, amire ez a modell volt a 
válaszom…A felsőoktatásban is sokan csak egy fajta minőségbiztosítási rendszerben 
tudnak gondolkodni, nem veszik figyelembe a sokszínű környezetet. Ezért kidolgoztam a 
különböző helyzetekben elsősorban ajánlott módszereket. Természetesen a felsőoktatási in-
tézmények nemzetközi akkreditációja is elősegíti a minőség elismerését és jól szolgálhatja  
annak a tökéletesítését (lásd korábbi fejezetekben). 
 
 
 
 

            TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS 
 

Minden szinten alapvető cél: a minőség folyamatos fejlesztése! 
 

9.11. ábra 
Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés ajánlott technikái 
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9.12. „Műszaki alapismeretek” című főiskolai tankönyv 
 
A ’90-es évek elején a minőségügy egyes részterületeiről már rendelkezésre álltak 
szakkönyvek, tankönyvek, de a minőségügy korszerű, komplex ismereteit tárgyaló magyar 
nyelvű szakirodalom még igen szegényes volt. Még maga ez a fogalom, hogy „minőségügy”, 
eléggé szokatlannak számított. A nemzetközi tendenciák, a magyar gazdasági vezetés és a 
fejlett hazai cégek lépései azonban már egyértelművé tették, hogy a minőségbiztosítás, 
minőségfejlesztés a második évezred utolsó évtizedében beláthatatlan fejlődés elé néz. 
 
Néhány felsőoktatási intézményben megjelentek önálló minőségügyi tárgyak, szakirányok, a 
posztgraduális képzésben pedig minőségügyi szakok. Az viszont még fehér hollónak 
számított, hogy egy felsőoktatási intézmény, vagy szak minden hallgatója a kötelező 
alapképzés részeként megismerkedhessen a minőségügy fogalomrendszerével, technikáival, 
filozófiájával. 
 
A „Műszaki alapismeretek” című, a főiskolai mérnökképzés számára 1992-ben általam írt 
tankönyv – igaz, hogy szűk kiméretben, kissé félénken – már foglalkozott a minőségüggyel 
a „Szabvány és Minőségügy” című fejezetben. Ezen alfejezet címszavai az alábbiak voltak: a 
nemzeti akkreditálás rendszere; minőség; mit értünk minőség alatt; új minőségpolitika a 
General Motorsnál; a minőségügyi rendszerelemek előfordulási helye az ISO 9000-es 
szabványokban; minőségügyi alapfogalmak; megfelelőség; tanúsítás; fogyasztóvédelem; 
műszaki biztonságtechnika; munkavédelem és termékfelelősség. 
A tankönyv további kiadásaiban a minőségügy természetesen önálló fejezetté bővült és 
tartalmazza mindazokat a címszavakat, melyeket az előző alfejezetben felsoroltunk (lásd 
publikációs jegyzék) 
 
 
 
10. A magyar felsőoktatás minőségfejlesztésének teendői 
 
Az előző fejezetekben bemutattuk a magyar felsőoktatás minőségének fejlődését, jelenlegi 
helyzetét és a nemzetközi tendenciákat. A következőkben címszószerűen sorra vesszük 
azokat a feladatokat, melyekkel a magyar felsőoktatás versenyképességét – kutatásaim 
alapulvételével – fejleszteni lehetne. Az alábbiakban felsorolt témák nagyobbik része 
további kutatások tárgya lehetne, mely kutatásokat követően lehetne megtenni az oktatás 
irányítás és a felsőoktatási intézmények szintjén is a szakmailag optimális intézkedéseket. 
 
 
10.1. A minőségkultúra elterjesztése 
 

- A Nemzeti Minőségfejlesztő Programhoz illeszkedően a Felsőoktatás 
Minőségfejlesztő Programjának kidolgozása. 

- A Nemzeti Minőség Díj kiterjesztése az oktatásra, illetve a felsőoktatásra.  
- Megfontolandó egy önálló, oktatási rendszerre kiterjesztett nemzeti minőségi díj 

bevezetése, esetleg oktatási szintenként (közoktatás, szakképzés, felsőoktatás), ez 
kiterjedhetne az iskolarendszeren kívüli képzésre is. Ki kellene dolgozni a díjhoz 
tartozó követelményeket. A díj neve lehetne: Comenius Díj.  

- A minőségügyi témakörök felvétele a Tudományos Diákköri Konferenciára, a 
diplomaterv pályázatok és a doktori iskolák közé. 
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- Ösztönözni a szaktárcákat, szakmai szervezeteket, vállalatokat, minőségügyi témájú 
felsőoktatási pályázatok kiírására. 

- A minőségkultúra általánossá tétele érdekében további fejlesztési projektek 
kidolgozása a felsőoktatás számára. A projektben kiemelt szerepet kellene 
biztosítani az integrálódott egyetemnek regionális funkciójának értelmezésére, a 
„regionális vevők” igényeinek minél színvonalasabb kielégítésére. 

- A minőségügyi ismeretek elterjesztése, a minőségkultúra javítása érdekében folytatni 
szükséges a Minőségoktatók Konferencia sorozatát, regionális és intézményi szinten 
is a minőségügyet népszerűsítő programokat kell szervezni, szoros kapcsolatot 
tartva a profilba illő gazdálkodó szervezetekkel, minőségügyi szakmai szerve-
zetekkel, kamarákkal.  

- A felsőoktatási intézmények számára pályázatok meghirdetése a minőségkultúra 
elterjesztésének elősegítésére, teret adva az „alulról jövő” kezdeményezéseknek is  
A felsőoktatási intézményeknek fel kellene adniuk az eddigi autarch, befelé forduló, 
öntörvényű működésüket és a minőségügy alapelvét is kielégítve a „fogyasztót” kell a 
középpontba állítani, az igény kielégítési folyamatot ennek megfelelően felépíteni és 
folyamatosan tökéletesíteni. Az „azt tanítjuk, amit tudunk” helyett az „azt tanítjuk, 
amit a munkaerőpiac igényel” filozófiát kell meghonosítani. 

- A felsőoktatási intézmények minden funkcióját – oktatás, nevelés, kutatás-fejlesztés, 
régió fejlesztés, kulturális feladatok – a minőségügy eszközrendszerének 
felhasználásával szükséges megtervezni és menedzselni.  

- A minőségügyi kutatások centrumába a felsőoktatási kutatások helyezése, mivel a 
minőségügy multidiszciplináris jellege miatt erre az universitasok lehetnek a 
legalkalmasabbak. A kutatásokba be kell vonni a területen működő kiemelkedő 
„gyakorló” szervezeteket is. 

 
 
10.2. A minőség oktatása 
 

- A felsőfokú alap- és továbbképzésben általánossá kell tenni a minőségügyi szemlélet 
kialakítását és az alapvető minőségügyi ismeretek elsajátítását. 

- A különböző szakmacsoportokban az adott szakterületen elterjedt, illetve szükséges 
speciális szakismereteket is oktatni kell. 

- Az alapképzésben a minőségügyi szakirányhoz kapcsolódó fakultatív tárgyak 
felvételének lehetőséget biztosítani szükséges  a hallgatók számára. 

- Lehetővé kell tenni a hallgatók számára, hogy az alapképzés ideje alatt, az 
alapképzés részeként minőségügyi szakképesítéseket is szerezhessenek (a német 
DGQ és a TÜV Rheinland Hungária mintájára).  

- A Tudományos Diákköri, a diplomaterv és a tudományos témák közé fel kell venni 
a minőségügyet is, önálló diszciplinaként. 

- Azokon a szakterületeken és azokban a felsőoktatási intézményekben, ahol még 
nincs minőségügyi profilú szakirányú képzés, ott meg kell honosítani /esetleg  
együttműködve más, már tapasztalatokkal rendelkező intézményményekkel/. 

- Az akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben meg kell fontolni minőségügyi 
szakok létrehozását, mégpedig kétféle struktúrában: általános minőségügyi szakként 
és az egyes szakmacsoportokhoz illeszkedő formában. 

- A felsőfokú alapképzésben a szakirány szintű képzésnek van létjogosultsága (esetleg 
önálló minőségügyi szakképesítéssel kiegészítve – lásd: fent). Amennyiben az 
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alapképzési szakokon belüli szakirányokban, az akkreditált iskolai rendszerű 
szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésekben tartósan nagy lesz a 
hallgatói érdeklődés, valamint a munkaerő-piaci kereslet, akkor az önálló főiskolai, 
majd az egyetemi alapképzési szak létesítését is meg kell oldani a minőségügyi 
szakmában.  

- A képesítési követelmények korszerűsítésénél, a kredit rendszer országos szintű 
bevezetésénél figyelembe kell venni a minőségügyi szempontokat. 

- A felsőoktatási törvény következő módosításakor a szakirányú továbbképzési sza-
kok   indításának jogát a felsőoktatási intézményekhez kellene telepíteni. Az oktatási        
miniszter legfeljebb általánosságban szabályozná e képzési formát. A szakindítás 
intézményi kézbe adásával a gyorsan változó piaci igények rugalmas kielégítésére 
nyílhat lehetőség, csökkenhet a MAB és a kormányzati szervek terhelése. A szakmai 
szervezetek szerepének növelésére is gondolni kellene. 

- A PHARE TDQM projekt keretében kidolgozott minőségügyi tankönyvek minél 
szélesebb körben történő elterjesztése érdekében minden lehetséges forrást igénybe 
kell venni. Gondoskodni kell az állandó szakmai korszerűsítésükről.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDŐ 
10.2. ábra 

Korszerű általános szakismeretek 
 
 

- A felsőfokú szakképzésben (alap- és továbbképzésben, iskolai rendszerű és iskolai 
rendszeren kívüli képzésben) általánossá kell tenni az általános szakismereteket, más 
néven a piacgazdaság által megkívánt korszerű ismereteket, vagy a teljes körűen 
integrált irányítási rendszer ismeretanyagát. A 10.2. ábra ezen ismereteket és 
megközelítési módokat tartalmazza.  

- Létre kell hozni a Minőségügyi Oktatási Tanácsot, melynek feladata lenne: 
• a minőségkultúra és –szemlélet elterjesztésének elősegítése; 
• a minőségügyi ismeretek oktatásának támogatása az iskolai rendszerű, az iskolai 

rendszeren kívüli alap- és továbbképzésben; 
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• a PHARE TDQM projekt keretében kidolgozott tananyagcsomag 
hasznosításának, folyamatos korszerűsítésének és idegen nyelven történő 
kiadásának elősegítése; 

• az eurokompatibilis minőségügyi szakképesítések magyarországi meghonosítása; 
• a minőségoktatókkal szembeni szakmai követelmények kidolgozása; 
• a minőségoktatók képzésének elősegítése; 
• hazai és nemzetközi minőségügyi projektek gondozása; 
• szakmai kapcsolattartás a Magyar Akkreditációs Bizottság szakmailag illetékes 

szakbizottságaival. 
 
 

10.3. A felsőoktatási intézmények minőségfejlesztése 
 

- A felsőoktatási törvény által előírt folyamatos minőségbiztosítás és 
minőségfejlesztés megvalósításához a felsőoktatási intézmények számára szakmai 
segítséget kell nyújtania az oktatási tárcának és a Magyar Akkreditációs 
Bizottságnak. Ennek részei lehetnek: 
• Minőségügyi Kézikönyv minta kidolgozása a felsőoktatási intézmények 

számára. 
• A felsőoktatási intézmények belső minőségfejlesztő munkájának koordinálására 

szakértőket (tanácsadókat) kell kiképezni, számukra módszertani útmutatókat 
kell kidolgozni. Megfontolandó idevágó szakképesítés bevezetése a szakmai 
rangjuk növelése érdekében, esetleg pótlékokkal is kiegészítve. 

- A Minőségoktatók Konferenciájának mintájára megfontolandó a Felsőoktatási 
Minőségfejlesztők Konferenciájának a megszervezése. 

- A végzett hallgatók véleményének kikérését a megkezdett FIDÉV (Fiatal 
Diplomások Életpálya Vizsgálata) program kiterjesztésével és évenkénti 
megismétlésével kell biztosítani, összehangoltan a már meglévő intézményi felméré-
sekkel. 

- A felsőoktatási intézmények minőségfejlesztése három pilléren nyugszik, ezek kiépítését 
és folyamatos tökéletesítését kell célul kitűzni: 
1. Minőségpolitika. A minőségpolitikát a felsőoktatási kormányzat szabja meg. 

Egyben ellenőrzi a financiális eszközök, a közpénzek felhasználását, szervezi és 
működteti az állami kereteken belül a felsőoktatást. 

2. Minőségbiztosítás. Az autonóm felsőoktatási intézmények maguk szervezik meg és 
működtetik minőségbiztosítási rendszerüket. 

3. Minőségértékelés. A MAB értékeli az autonóm intézmények minőségbiztosítási 
tevékenységét, megadja az értékelés eljárási rendjét és az értékelési szempontjait. 
Szakmai támogatást nyújt az intézményeknek saját minőségbiztosítási 
rendszerük kialakításában. Előadások, konferenciák és kiadványok segítségével 
megszervezi a szükséges tájékoztatást. A törvény által előírt nyolcévenként 
kötelező akkreditációs eljárás második körétől fogva fokozatosan áttér az 
intézmények minőségbiztosításának értékelésére.  

- A Magyarországon és Európában is eléggé elterjedt „hagyományos” akkreditáció 
(szak, szak, intézmény) mellett szükség lenne egy európai szintű, az adott 
szakterületet átölelő akkreditációs szervezetre. A szakemberek kompatibilitását, a 
munkaerő szabad áramlását lehetne ezzel biztosítani. Kiépülése esetén fölöslegessé 
válna az országonkénti honosítási eljárás, mivel ez a rendszer ezt természetes 
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módon tudná kiváltani. Az üzleti és menedzsment tanulmányok területén létrejött 
EQUIS független szervezet jó példát mutat a többi szakma számára. 
Magyarországnak kezdeményezően kellene fellépnie e témában minden 
szakterületen.  

- A kiteljesedés alatt lévő ETR (Egységes Tanulmányi nyilvántartási Rendszer) és 
EGR (Egységes Gazdálkodási Rendszer) véglegesítésénél ügyelni kell arra is, hogy e 
rendszerek felhasználó barát módon segítsék a felsőoktatási intézmények 
minőségfejlesztő tevékenységét is. 

- Az Intézményfejlesztési Terveknél (IDP) fokozott figyelmet kell fordítani a 
minőségügyi szempontokra, különös tekintettel a felsőoktatási integráció 
eredményeként létrejött regionális universitasok minőségileg megváltozott 
adottságaira. 

- A felsőoktatási intézményekben a külső kapcsolatok kompelx, minőségközpontú 
feladatainak koordinálására „Vevőszolgálati Iroda” felállítása javasolható. A külső 
kapcsolati irodák funkcióinak kialakításánál építeni lehet az egyes intézményekben 
szerzett tapasztalatokra, a meglévő PR és hallgatói irodák eredményeire. 

- A felsőoktatás fejlesztési munkálatainál az érdekeltek sokszínű és időben is változó 
igényeiből kell kiindulni. Ezt szemlélteti a 10.3. ábra. 

- A magyar oktatási intézmények – köztük a felsőoktatási intézmények – 
minőségének értékelésére az Európai Minőségi Díj (European Quality Award) 
értékelő rendszerén alapuló Magyar Nemzeti Minőségi Díj értékelő rendszerét 
célszerű alkalmazni. A minőség értékelési rendszert nem szabad közvetlen 
összefüggésbe hozni a finanszírozással. 

- A felsőoktatási intézmények (karok, szakok, tagozatok, képzési formák) kiváló 
teljesítményét minőségi díjakkal kell ösztönözni és elismerni, a Nemzeti Minőségi 
Díj részeként, vagy az oktatási ágazat díjrendszerében. 
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        VÁLTOZÓ IGÉNYEK 

 
(„ELŐRETARTÁS”  SZÜKSÉGESSÉGE!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ÉRDEKELTEK 
 
 

10.3. ábra 
A felsőoktatás érdekeltjei és azok igényeinek időbeli változása 
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11. Tézisek 
 

 Elemeztem a XX. század végén a minőségügy helyzetét, a felsőoktatás 
minőségügyének helyzetét és értelmeztem a minőségügyet az oktatásra. 
 

Az értekezésben elemeztem és kritikailag értékeltem a rendszerváltást követő évtizedben a minőségügy 
területén bekövetkezett jelentősebb változásokat és megállapítottam ezek főbb összefüggéseit. 
Meghatároztam az európai és az amerikai minőségbiztosítási filozófia főbb karaktereit. Kidolgoztam a 
megfelelőség tanúsítás Magyarországon alkalmazott algoritmusának modelljét. 
 

Áttekintést adtam a minőségügy kialakulásáról és fejlődési szakaszairól, a fejlődés 
extenzív és intenzív szakaszáról, a meghatározó minőségirányítási modellekről, ezen 
belül a minőségügy gurujairól, a PDCA ciklusról, az ISO 9000-es szabványcsaládról, 
a TQM-ről, az EFQM modellről, a minőségfejlesztés egyéb technikáiról, a minőségi 
díjakról és az üzleti kiválóságról. 
 
Bemutattam a minőségügy főbb tendenciáit az ezredfordulón: az Európai Unió 
minőségpolitikáját, az Európai Minőségi Chartát, a minőségügy magyarországi 
„infrastruktúrájának” kialakulását, a Nemzeti Minőségfejlesztési Programot és a 
minőségfejlesztési programokat, a PHARE PRAQ ’91., PRAQ III., TDQM és 
TEMPUS programokat. A hazai minőségfejlesztési programok megfogalmazásában 
és végrehajtásában aktívan részt vettem. 

 
 

Bemutattam és kritikailag elemeztem a felsőoktatás minőségének nemzetközi helyzetét a XX. – XXI. 
század fordulóján, valamint a magyar felsőoktatás minőségének egy évtizedes alakulását, s ezek tükrében 
meghatároztam a felsőoktatási alrendszer minőségügyi sajátságait. Kritikailag elemeztem a Magyar 
Akkreditációs Bizottság tevékenységét és megfogalmaztam a korszerűsítés főbb irányait. 
 

Áttekintettem a felsőoktatást ért kihívásokat, az Európai Unió felsőoktatásra 
vonatkozó elvárásait, valamint Franciaország, Hollandia és az USA felsőoktatásának 
minőségbiztosítási rendszerét. 
A magyar felsőoktatási rendszeren belül jellemeztem a minőségügy jogi 
szabályozását, a Magyar Akkreditációs Bizottság munkáját, néhány felsőoktatási 
intézmény minőségbiztosítási rendszerét, a MAB minőségfejlesztési 
tevékenységének fontosabb elemeit, valamint az iskolarendszeren kívüli képzés 
minőségügyi helyzetét.  

 
 

Comenius pedagógiai munkásságán keresztül bemutattam egyrészt a minőségügy fogalmainak 
értelmezését az oktatás-nevelés területén, másrészt pedig a minőségügy egyes elemeinek felbukkanását már a 
XVII. században. 
 

Comenius:Didacta Magna című, több mint 350 évvel ezelőtt írt művében 
fellelhetők azok az alapok,  melyekre a  modern minőségtudomány épít.   Így   
megtaláljuk   az alábbi fogalmak tartalmi leírását: tervezés, értékelés, team-munka, 
folyamatos tökéletesítés,  kiválóság,     benchmarking,  új módszerek alkalmazása, 
rendszeres átvizsgálás, ellenőrzés, az oktatás szerepe,  hibamegelőzés,  hibajavítás,  
célok meghatározása,  egymásra épülés, az emberi tényező szerepe,  minden 
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dolgozó bevonása,  rend,  tervszerűség, az erkölcs szerepe,  társadalmi elvárások. A 
korabeli megfogalmazásokat a korszerű minőségtudomány rendszerbe foglalja és 
részletes, szakszerű kifejtésüket adja meg. 

 

 Részt vettem a minőségügy magyarországi feltételeinek 
megteremtésében: minőségügyi kutatás-fejlesztés, intézményrendszer, oktatás.                             
 

A minőségügyi kultúra elterjesztésében részt vettem, ezen belül elősegítettem a minőségügyi szemlélet és 
ismeretek meghonosítását a magyar felsőoktatásban, minőségügyi projektek megvalósítását és a minőségügy 
magyarországi „infrastruktúrájának” a létrehozását. Kidolgoztam a korszerű „tudás láncának” 
modelljét, melyben a minőségügyi ismeretek is fontos szerepet kapnak. 
 

Részt vettem a US AID által támogatott SUNY projekt realizálásában, ennek 
eredményeként  a TQM Center hálózat kialakításában, a PHARE TDQM 
projektjének  - és egyéb projektek – megvalósításában, a Minőségi Hét oktatási 
profillal történő kibővítésében, a Magyar Felsőoktatás című folyóirat Minőségügyi 
rovatának megalapításában, a Magyar Akkreditációs Bizottság Tanácsadó 
Testületének munkájában, minőségügyi témájú konferenciákon előadásokat 
tartottam. A Magyar Szabványügyi Testület, a Nemzeti Akkreditáló Testület, az 
EOTC Magyar Nemzeti Bizottsága létrehozásában és a Magyar Minőség Társaság 
munkájában részt vettem. Közreműködtem a Nemzeti Minőségfejlesztési Program 
kidolgozásában és különböző minőségügyi szakértői testületek munkájában. 
Mindezen fórumokon igyekeztem érvényre juttatni a minőségtudomány legújabb 
eredményeit. 

 
 

Megfogalmaztam a PHARE TDQM (Technological Development and Quality Management) program 
pályázatát és végig koordináltam a projekt megvalósítását a minőségügyi és az innováció menedzsment 
tananyagcsomag tekintetében. Kidolgoztam a minőségügy oktatását szolgáló, moduláris felépítésű 
tananyagcsomag modelljét. 
 

Az Európai Unióhoz 1993-ban benyújtott magyar TDQM pályázatban 
megfogalmaztam a felsőoktatás felzárkóztatását elősegítő alprojektet, részt vettem a 
tananyag megírására vonatkozó pályázati felhívás megfogalmazásában, a beérkezett 
pályázatok elbírálásában, a tananyagcsomag szerteágazó részeinek 
összehangolásában, a tananyagok kiadásának előkészítésében. A több mint 200 
szakértő által elkészített minőségügyi és innováció menedzsment tárgyú tankönyvek 
száma közel 50, amire a nemzetközi gyakorlatban nincs példa. A többféle 
terjedelmű, általános kérdéseket tárgyaló, ún. alapmodulokra épülnek a 
szakmodulok, melyek a nemzetgazdaság különböző szektorait taglalják, az 
oktatásügytől az informatikáig bezárólag.  

 
 
 
 

1992-től részt vettem a minőségügy oktatásának elterjesztésében a magyar felsőoktatási intézményekben: 
a műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeinek kidolgozásában, a különböző 
területeken ajánlott minőségügyi tematikák kimunkálásában, tananyagok írásában, valamint a 
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minőségügyi ismeretek oktatásában és számonkérésében. Kidolgoztam a korszerű általános szakismeretek 
struktúráját, melyben a minőség, környezet, biztonság, munkahelyi egészség, termékfelelőség, 
fogyasztóvédelem és kockázatelemzés kap helyet. 
 

Az első kiadásban 1992-ben megjelent „Műszaki alapismeretek” című főiskolai 
tankönyvem már tartalmazott Szabványosítás és minőségügy című fejezetet,  s az 
újabb kiadások pedig önálló minőségügyi fejezetet tartalmaznak, melynek révén 
több mint húszezer hallgató ismerkedhetett meg a minőségügy alapjaival. Több 
egyetem és főiskola minőségügyi képzéséhez és vizsgáztatásához járultam hozzá: 
BME, ME, BDMF, GDF, KKMF, DF, KMF, ZMNE. Javaslatomra került a 
műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeibe a 
minőségügyi ismeretek elsajátításának követelménye. 

 
 

 Javaslatokat fogalmaztam meg a magyar  felsőoktatás minőség-
fejlesztésére  a minőségügyi kultúra, a minőségügy oktatása és  
a minőségbiztosítás tekintetében. 
 

A minőségbiztosítási/minőségfejlesztési technikák közül meghatároztam azokat, melyeket a különböző 
minőségszínvonalú felsőoktatási szegmensekben célszerű alkalmazni. 
           
           A felsőoktatás különböző szegmenseiben is a megfelelő módszerek kiválasztását a  
           körülmények, célok, előnyök és hátrányok közös elemzésével lehet biztosítani. 
 
 

Az egy évtizedes minőségügyi kutatásaim eredményeként megfogalmaztam a magyar felsőoktatás 
minőségfejlesztésének teendőit a minőségkultúra elterjesztése, a minőség oktatása és a felsőoktatási 
intézmények minőségfejlesztésének területén.  
 

A teendők között az alábbiak szerepelnek: A Nemzeti Minőségfejlesztési Program 
oktatási alprogramjának kidolgozása, a Nemzeti Minőségi Díj kiterjesztése az 
oktatásra, illetve felsőoktatásra, a minőségügyi témák felvétele a Tudományos 
Diákköri, a diplomaterv és a doktori témák közé, minőségügyi oktatási projektek 
kidolgozása, különös tekintettel az integrált felsőoktatási intézmények regionális 
szerepére, a felsőoktatási intézmények minőségbiztosításának támogatására, 
szakértők kiképzése, minőségbiztosítási pályázatok kiírása a felsőoktatási 
intézmények számára, a felsőoktatási intézmények „fogékonyságának” javítása a 
munkaerőpiac irányában és a minőségügyi kutatások felé. 
 
A minőségügyi szemlélet és ismeretek elterjesztéséért a felsőoktatási 
intézményeknek komoly erőfeszítéseket szükséges tenni, a hallgatók számára 
lehetővé kell tenni a minőségügyi ismeretek különböző mélységű elsajátításának 
lehetőségét, beleértve minőségügyi szakképesítések megszerzését is. Posztgraduális 
szakokat indokolt indítani az eddigieknél szélesebb körben, vizsgálni kell újabb 
minőségügyi szakok, illetve szakképesítések létrehozásának szükségességét, 
figyelemmel a nemzetközi egyenértékűségre. A fenti, igen szerteágazó és gyorsan 
változó feladatok koordinálására szükséges létrehozni a Minőségügyi Oktatási 
Tanácsot. 
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A felsőoktatási intézmények be kell hogy vezessék a folyamatos minőségbiztosítást 
és fejlesztést, számukra Minőségügyi Kézikönyv kiadása szükséges. A végzettek 
véleményének visszacsatolását indokolt általánossá tenni, a MAB tevékenységét a 
megváltozott körülményekhez szükséges igazítani, a felsőoktatási 
intézményfejlesztési terveket minőségügyi szempontból is át kell vizsgálni, az 
intézményi munkát az összes érdekelt véleményének figyelembevételével célszerű 
fejleszteni, az egyetemek és főiskolák értékelésére az Európai Minőségi Díj 
szempontrendszerén alapuló magyar felsőoktatási értékelési rendszert szükséges 
kidolgozni és általánosan bevezetni. 
 
A fentiekben megfogalmazott célok megvalósítására újabb kutatások eredményeként kerülhet sor. 
 

 
- - - OOO - - - 
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Köszönet 

 
 
 
Sok személynek és szervezetnek tartozom köszönettel azért, hogy az elmúlt egy évtizedben 
megismerkedhettem a minőségügy katalizátor szerepet betöltő eszmerendszerével 
nemzetközi, nemzeti, közigazgatási, felsőoktatási alágazati, intézményi szinten és magában 
az oktató-nevelő munkában is részt vehettem. 
 
Az első jelentős inspirációt a Minőségügyi Tárcaközi Bizottság tagjaként a bizottság 
elnökétől – aki egyúttal az OMFB elnökhelyettese volt akkor –, dr. Veress Gábor 
professzor úrtól kaptam, aki azóta is legfőbb szakmai tanítóm. A PHARE TDQM pályázat 
szakmai megalapozását dr. Szabó Gábor Csabának köszönhetem. A doktori értekezés 
megírására való ösztönzést és a témavezetői feladatok ellátását dr. Biszterszky Elemér 
professzor úrnak köszönöm. Dr. Kovács Magda professzor asszony ösztökélést és 
támogatását is megköszönöm. 
 
A minőségügy terén szerzett ismereteim zömét a TDQM projekt tananyag kidolgozásában 
közreműködő több mint kettőszáz szakembernek köszönhetem, valamint a projekt 
menedzselését végző OMFB és szaktárcák illetékeseinek (STECOM és ACOM tagjai). 
 
A Magyar Minőség Társaság, az EOQ Magyar Nemzeti Bizottságának, a Nemzeti 
Minőségfejlesztő Program, a Műszaki Könyvkiadó vezetőinek és munkatársainak is sokat 
köszönhetek. 
 
A Műszaki Felsőoktatás Rektori és Főigazgatói Kollégiumának vezetői és tagjai is mindig 
segítették a minőségügy területén kifejtett misszionáriusi munkámat. 
 
A műszaki, agrár és katonai felsőoktatási intézmények vezetői és a minőségügy iránt 
elkötelezett oktatói nélkül nem végezhettem volna ilyen széles körű minőségügyi 
tevékenységet, csak velük együtt készülhetett el a doktori értekezés. Ide illenek Széchenyi 
szavai, mely szerint: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”  
 
A minőségügy nyelvén megfogalmazva pedig csak a „felsővezetés elkötelezettsége” és a 
„teljes körű dolgozói részvétel” mellett lehet sikereket elérni. A minőségügyi oktatás 
bevezetésében, fejlesztésében, magában az oktatásban és számonkérésében, illetve az 
intézményi minőségbiztosítási rendszer kiépítésében az alábbi felsőoktatási intézményekben 
működhettem közre „felsővezetőkkel” és a minőségügy iránt elkötelezett „közkatonákkal”: 
BME, ME, VE, BDMF, GAMF, GDF, KKMF, KLTE MFK, KMF, JPTE PMMFK, SZIF 
és YMMF. Köszönöm a lehetőséget, hogy a „csinálva tanítani – tanítva csinálni” elvet a 
minőségügy területén a gyakorlatban is megvalósíthattam. 
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13. számú melléklet 
 
 
 
 
       Minőségügyi 
      rendszer  
     A felsővezetőség                A szerződés  
         felelőssége            átvizsgálása 
        Tervezés   
                Beszerzés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hallgatók             A vevő által 
  oktatása                         beszállított termék 
 
 
 
 
 
 
 

 Vezetők 
 oktatása 
 

           Nem megfelelő 
          termék kezelése 
                      Folyamat- 
                    szabályozás 

            Személyzet 
               oktatása 
 
 
 
 
 
 

                    Helyesbítő és 
                       megelőző  

               tevékenység 
 
                 Belső 
           minőségügyi      Minőségügyi                Monitoring 
               auditok      feljegyzések 
 
 
i 

 
 

Felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási rendszere az ISO 9001-1:1996 alapján 
 

 
ISO 9000 

Felsőoktatás 
minőségbiztosítási rendszere 
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14. számú melléklet 
 
 

Feladatok Intézmények 
A képesítési követelmények értékelése: (a gazdaság/társadalom 
ezt várja?) 

 

• a végzetteket alkalmazó (munkaadók) szemével CSVMTF 
• a végzettek szemével CSVMTF 
• a hallgatók szemével GAMF 
• az oktatók szemével CSVMTF 
• a szakbizottság szemével ---------- 
A záróvizsga elnökök véleménye  
• A szakdolgozatok, diplomatervek, diplomamunkák a 

gazdaság/társadalom valós igényeit tükrözik? 
KVIF, GATE, GDF 

Az oktatók kutatási eredményeinek publikációi a gazdaság/ 
társadalom valós igényeit tükrözik? 

JPTE, SOTE 

A végzettek elégedettsége CSVMTF, GDF 
A diák-tanácsadás helyzete KLTE, GDF 
A hallgatók elégedettsége GAMF, GDF 
Az oktatók elégedettsége GDF 
A szakok vezetésének módja  KVIF, GATE 
Az intézmények, szakok minőségmenedzsmentjének helyzete GATE 
A kreditrendszer alkalmassága GATE 
A Ph.D. hallgatók publikációi és a Ph.D. dolgozatok a 
gazdaság/társadalom valós igényeit tükrözik? 

GATE 

A TDK dolgozatok a gazdaság/társadalom valós igényeit 
tükrözik? 

GATE 

A kérdőívek szerkesztésének elvi és módszertani kérdései JPTE, GDF 
 
 

A felsőoktatás minőségbiztosítási feladatait gondozó intézmények 
 
 



 122



 123

 
 
15. számú melléklet 
 
Az MSZH az alábbi szakképesítést nyújtó tanfolyamokat szervezte: 
 
a.) Középfokú tanfolyamok 

→ szabványügyintézői, 
→ minőségügyintézői 

 

b.) Felsőfokú tanfolyamok 

→ szabványalkotói, 
→ minőségbiztosítási rendszerek, 
→ minőségszakértői, 
→ monitoring minőségbiztosítási rendszer. 

 
Az IKIM az alábbi tanfolyamokat szabályozta: 
- MEO IV. (betanító), 
- MEO III. (alapfokú), 
- MEO II. (középfokú), 
- szabvány-ügyintézői (középfokú), 
- szabvány-alkotó (felsőfokú), 
- szabványosítási vezető (felsőfokú). 
 
 
Az egyetemeken és főiskolákon az alábbi szakokon és szakirányokon folyt minőségügyi és 
mérésügyi tárgyú alap- és továbbképzés: 
 
Budapesti Műszaki Egyetem: Gépészmérnöki Kar – minőségbiztosítás szakirány, 
Vegyészmérnöki Kar – méréstechnika szakirány, Villamosmérnöki és Informatikai Kar – 
műszertechnikai szak (kiegészítő képzés keretében), Természet- és Társadalomtudományi 
Kar –minőségbiztosítási szakmérnöki szak, 
 
Miskolci Egyetem: Gépészmérnöki Kar – méréstechnikai szak (főiskolai szintű); 
minőségbiztosítási szakmérnöki szak, Kohómérnöki Kar – minőségbiztosítási szakirány, 
Dunaújvárosi Főiskolai Kar – minőségbiztosítási szakirány; fémipari minőségbiztosító 
szaküzemmérnöki szak, 
 
Veszprémi Egyetem: Mérnöki Kar – anyagvizsgálati szakirány; műszeres analitikai 
szakmérnöki szak, 
 
Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola: minőségbiztosítási szakirány, 
 
Pollack Mihály Műszaki Főiskola: méréstechnikai szakirány, 
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Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem: Élelmiszeripari Kar – minőségvizsgáló 
szakirány, 
 
Ybl Miklós Műszaki Főiskola: minőségbiztosítási szakirány; minőségbiztosítási 
szaküzemmérnöki szak 
 
Pannon Agrártudományi Egyetem: Mezőgazdaságtudományi Kara – élelmiszer 
minőségbiztosító agrármérnök szak alapítását tervezi.  
 
A Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete szervezésében az alábbi 
tanfolyamokon folyik képzés: minőségügyi mérnök, akkreditált kalibráló-laboratórium 
vezetői, alkalmazott metrológiai és mérésügyi ismeretek. 
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15. számú melléklet 
 
 
• Minőség értelmezése 

- Minőség fogalma, 
- Minőség szintjei 

 
• A minőségkezelés fejlődése 

- Minőség-ellenőrzés (QC), 
- Minőségszabályozás (SPC), 
- Minőségbiztosítás (QA), 
- Teljes körű minőségirányítás (TQC, TQM) 

 
• Minőségügy szabályozási rendszere 

- Európai irányelvek, direktívák, 
- Nemzetközi szabványok (ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000), 
- Termékfelelősség, 
- Fogyasztóvédelem 

 
• Megfelelőség tanúsítása 

- Tanúsítás (termék, rendszer, tevékenység), 
- Akkreditálás (szervezet, személyzet), 
- Auditálás (külső, belső, önértékelés), 
- ISOO 9000 szabványrendszer 

 
• Vállalati minőségszabályozási rendszer 

- ISO 9000 vállalati bevezetése, 
- Szolgáltatás minőségbiztosítása, 
- Minőségügyi rendszer bevezetés hazai tapasztalati, 
- Környezetirányítás fogalma 

 
• Teljes körű minőségirányítás fogalma (TQM) 

- Vevőközpontúság, 
- Folyamatos fejlesztés, javítás, 
- Feladat-, felelősség-delegálás, bevonás, 
- Motiváció, ösztönzés, elimerés, 
- Minőségi díjak 

 
• A minőségirányítás, folyamatos fejlesztés módszerei 

- Problémamegoldás módszerei, 
- Minőségjavítás technikái, 
- Folyamatszabályozás módszerei, 
- Termékfejlesztés módszerei 

 
• A minőségirányítás szervezeti és emberi oldala 

- Vezetési stílus változása, 
- Változás menedzsment, 
- Minőségpolitika, stratégia, 
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- Emberi erőforrás fejlesztése, 
- Project menedzsment, csoportmunka, 
- Oktatás 
 

• Példák a minőségszabályozási, minőségirányítási rendszerek bevezetésére 
- Termelő, szolgáltató, egészségügy, oktatás, önkormányzat, stb. területen (hazai és 

külföldi) 
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16. számú melléklet 
 
 

Modul 
száma 

Téma Koordinátor 

Ma1 A. Minőség- tanuljuk és tanítjuk YMMF 
Ma2 B. Bevezetés a minőségügybe YMMF 
Ma3 C. A minőségügy alapjai VE 
M1 Mezőgazdasági szakmodul GATE 
M2 Élelmiszeripari szakmodul KÉE 
M3 Vegyipari szakmodul VE 
M4 Faipari és erdőgazdasági szakmodul BME 
M5 Járműipari szakmodul BME 
M6 Építő és építőanyag-ipari szakmodul YMMF 
M7 Könnyűipari szakmodul YMMF 
M8 Gépipari szakmodul YMMF 
M9 Kohászati és ásvány-feldolgozási szakmodul  VE 
M10 Villamosipari szakmodul VE 
M11 Energetikai szakmodul BME 
M12 Környezetvédelmi szakmodul VE 
M13 Környezet-egészségügyi szakmodul GDMF 
M14 Közlekedési és szállítási szakmodul BME 
M15 Egészségügyi szakmodul Bay. Z.I. 
M16 Oktatási szakmodul  VE 
M17 Szolgáltatási szakmodul VE 
M18 Informatika ME 
M19 Oktatók oktatása szakmodul YMMF 
M20 Minőségügyi alapfogalmak és kiadvány VE 
M21 „Workshop” MIK 

 
 

A minőségügyi tananyagok koordinátorai 
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17. számú melléklet 
 
 
A táblázatban szereplő koordinátor mellett az egyes modulok kidolgozásában az alábbi 
intézmények vesznek részt: 
 
Ma1 és Ma2:  OMH, MSZT, BDMF, KMF, ÉMI-TÜV, Bayern, KKMF, NAT, 

Qualitest 
 

Ma3:  ME, ME-DFK, PATE GEORGIKON Keszthely, GATE, KÉE, 
MTA-IVKI 

 

M1 és M2:   KÉE ÉFK, MÉTE 
 

M3, M9 és M10:  ME, ME-DFK 
 

M4 és M14:   EFE, SZIF, 
 

M5 és M11:   SZIF, RÁBA Rt. 
 

M6, M7 és M8:  Exqualitas, Libri, ÉMI, MSZT, TQM Polycon, BBL, BDMF, TÜV 
Rheinland, Qualitest, KMF 

 

M13:    POTE 
 

M12, M16 és M17: ME, KÉE, 
 

M15:   ME, ÁNTSZ, Semmelweis Kórház – Miskolc, ALL, 
 

M18:   MTA SzTAKI, BME, GAMF, INFORIENT, BZI, SAS IKI, 
 

M20: AFNOR, NAPIER University, MSzT, BDMF, KKMF, KMF, BME, 
MTI, ME, ME-DFK, PATE GEORGIKON, GATE VTI, KÉE, 
MTA IVKI 

 

Workshop:  MIK 
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18. számú melléklet 
 
 
Az 1998. november 12-én a VII. Magyar Minőség Hét keretében megrendezett minőség 
oktatási konferencia az alábbi ajánlásokat hozta: 
 
1. A minőségügyi szemlélet- és ismeretek társadalmi szintű elterjesztése érdekében az 

iskolarendszerű, az iskolarendszeren kívüli alap- és továbbképzésben a minőségügy 
oktatására kiemelt figyelmet kell fordítani. 

 
2. A minőségüggyel kapcsolatos oktatási, szakmai képesítési, valamint tananyag ellátási 

feladatok országos szintű koordinálására jöjjön létre a Minőségügyi Oktatási Tanács 
(MOT). 

 
3. A minőségügyi ismeretek oktatásának minél szélesebb körű elterjesztése és a 

minőségbiztosítási rendszer kiépítésének elősegítése érdekében központi programok 
kidolgozására van szükség a közoktatásban, a szakképzésben és a felsőoktatásban 
egyaránt. Javasoljuk, hogy a minőségi kritériumok fokozatosan jelenjenek meg az 
oktatási intézményrendszer finanszírozásában. 

 
4. A PHARE TDQM projekt keretében kidolgozott minőségügyi tananyagcsomag 

mielőbbi megjelentetése érdekében mozgósítani kell a szóba jöhető forrásokat, 
beleértve az állami pénzforrásokat is. 

 
5. Az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzésben is meg kell kezdeni a 

minőségbiztosítási rendszerek kiépítését. Ezt a tevékenységet szakmai és anyagi 
eszközökkel is támogassa az oktatási kormányzat, az önkormányzatok és az egyéb 
fenntartók, valamint a képzés színvonalának garantálásában érdekelt egyéb 
szervezetek. 

 
6. A minőségügy iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzési tapasztalatainak 

megvitatására minden évben kerüljön megrendezésre országos, regionális és 
szakterületi konferencia. 



 130

 
 
19. számú melléklet 
 
 
A minőségügy alapjai (Minőség – társadalom – oktatás) 
(Ajánlott tematika) 
 
• Paradigmaváltás: minőség a középpontban 
• A minőségügy története, kialakulása 
• Mit értünk minőség alatt? 
• A minőségügy gurujai 
• Minőségügyi alapfogalmak 
• Az ISO 9000 szabványcsalád: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004 
• Egyéb minőségbiztosítási módszerek (QS 9000, HACCP, Benchmarking, Swot analízis) 
• Mi a TQM? 
• ISO 9000 vagy TQM? 
• Auditálás, auditor 
• Tanúsítás 
• Laboratoriumok, tanúsító és ellenőrző szervezetek akkreditálása 
• Notifikálás 
• Megfelelőségigazolás az Európai Unióban és Magyarországon (EOTC, EOTC MNB) 
• A CE jelölésről 
• Termékfelelősség, fogyasztóvédelem 
• Minőségi kézikönyv 
• A magyar szabványosítás új rendszere 
• Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 
• Nemzeti Akkreditálási Testület (NAT) 
• Magyar és nemzetközi minőségügyi szervezetek 
• A kormány minőségpolitikája 
• Minőségi díjak itthon és külföldön 
• EFQM minőségértékelési modell, vevő elégedettségi index 
• EU direktívák, globális és új megközelítés, jogharmonizáció 
• Hazai és nemzetközi példák a minőségügy területéről 
• ISO 14 000 (környezet központú irányítási rendszer) 
• A minőségügy oktatása 
• Az oktatás minőségbiztosítása 
• A minőségügy fejlesztését elősegítő programok 
• A minőségügy fejlesztésének főbb feladatai 
• A minőségügy szakirodalma 


