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 1. BEVEZETÉS  

 

A világszerte alkalmazott minőségmenedzsment rendszerek, módszerek és technikák 

hatalmas változáson mentek keresztül azóta, hogy Roswell Lee ezredes 1815-ben az elsők 

között próbálkozott katonai alapelvekre helyezett vállalatirányítási rendszert – s ahhoz 

kapcsolódóan  korai „minőségmenedzsment rendszert” - bevezetni a United States Army’s 

Armory at Springfield hadiüzemben. (Chandler, 1977) A minőségmenedzsment egészen a 

XX. század közepéig nem jelent meg önálló irányzatként az önmagában is igen fiatal 

menedzsmenttudományon belül, de egyes máig is ható alapelveit már a század elején 

tudományos igényességgel fogalmazta meg Frederick Winslow Taylor. (Taylor, 1903; Taylor 

1911) Természetesen e korai tudományos publikációk előtt is létezett valamilyen 

„minőségmenedzsment”, gondoljunk csak akár az emberiség nagy építészeti alkotásainak 

(piramisok, Kínai Nagy Fal stb.), akár a középkor iparművészeti remekeinek létrehozására. A 

XX. század elejéig azonban a minőséghez kapcsolódó elméleti és jobbára gyakorlati 

ismeretek csak a mesterek fejében léteztek, s nagyrészt szájhagyomány útján terjedtek.      

Az 1900-as évektől kezdődött az interdiszciplináris alapokra épülő, különböző 

minőségmenedzsment irányzatok, rendszerek, módszerek robbanásszerű fejlődése, majd a    

II. világháború után azok gyors terjedése. A világméretű gazdasági verseny, a globalizáció 

katalizátorként hatott a minőségtudomány fejlődésére, de persze nem akadályozta meg, hogy 

földrészenként, kultúránként (Japán, USA, Európa) eltérő úton haladjon e munka, s csak a 

század végén forrjanak részben egybe a különböző minőségirányzatok. 

Európában sokáig a korán kialakult fejlett technológiákra alapuló ipari folyamatok 

jelentették a minőség zálogát, így nem véletlen, hogy itt először az ipari folyamatok 

minőségmenedzsmentje kapott nagyobb hangsúlyt, s csak később fordítottak figyelmet a 

szolgáltatások területére. Japánban a „minőségforradalom” jóval rövidebb időintervallumban 

játszódott le, s a társadalom felépítése is jobban kedvezett annak, hogy a 

minőségmenedzsment elvek kitörve a termelőszférából mihamarabb áthassák a gazdaság 

egészét, így a szolgáltató szektort is. 

Ishikawa szerint (Ishikawa, 1985) a minőségfejlesztés legfontosabb alapelve az oktatás. Az 

oktatás minőségfejlesztésének problémaköre mégis csak az „utolsók között” került a 

minőségmenedzsmenttel foglalkozó tudósok, szakemberek látókörébe. Pedig az oktatási 

rendszernek s az oktatási intézményeknek nemcsak a minőségmenedzsment ismeretek átadása 
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jelent új kihívást, hanem ezen ismeretek, elvek, módszerek alkalmazása saját szolgáltatási 

területükön.  

Az utóbbi évtizedben a magyar felsőoktatásban bekövetkezett változásoknak köszönhetően 

az intézmények jelentős eredményeket értek el a minőségmenedzsment elveinek terjesztése, 

oktatása terén. Ez természetes, hiszen a felsőoktatási rendszerből kikerülő diákok leendő 

munkáltatói a gazdaság minden területén igénylik a korszerű minőségmenedzsment elvek és 

módszerek ismeretét és gyakorlati alkalmazását. 

A hazai oktatási intézményekben kiemelkedő és kevésbé kiemelkedő eredményekről is 

beszélhetünk a minőségmenedzsment rendszerek és módszerek alkalmazása terén. Bár az 

intézményi szintű minőségmenedzsment jogi és technikai háttere adott és a szükséges 

kormányzati elkötelezettség is megfelelő (így ennek eredményeképp az intézményekben 

megkezdődött valamilyen minőségmenedzsment rendszer bevezetése), a bevezetett 

rendszerek napi alkalmazásának hatékonysága az egyes intézményekben vegyes képet mutat.  

Értekezésemben a felsőoktatás minőségmenedzsmentjével foglalkozom, s egy általánosan 

alkalmazható belső intézményi minőségmenedzsment modell kialakításán túl konkrét 

javaslatokat teszek a képzési szintű minőségértékelés egyes problémáinak megoldására. 

Ennek kapcsán egyrészt egyes minőségmenedzsment módszerek alkalmazásának lehetőségeit 

mutatom be a hazai felsőoktatás egy speciális szegmensére – a posztgraduális oktatásra, 

másrészt a minőségtudomány eredményeire építve új módszerek alkalmazására teszek 

javaslatot. A problématerület kapcsán több egymással összefüggő témát érintek: (1) A 

felsőoktatásban alkalmazható belső minőségmenedzsment modell kidolgozása, (2) majd e 

modell egyik alpontjának részletezéseként konkrét minőségértékelési metódus kidolgozása a 

tanítási-tanulási folyamatra, (3) e kidolgozott minőségértékelési metódus használhatóságának 

igazolása, a peremfeltételek, problémák bemutatása, (4) s végül új módszer kifejlesztése a 

minőségértékelési paraméterek meghatározására. 

Kutatásaimat főként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ipari 

Menedzsment és Vállakozásgazdaságtan Tanszékén folytattam, felhasználva egyrészt a 

tanszéken folyó posztgraduális képzések kapcsán felgyülemlett tudásbázist, tapasztalatokat, 

másrészt az évek során összegyűlt többezer hallgatói minősítő kérdőívet és az ezekből 

összeállított adatbázist. Bár a feldolgozott adatsorok a posztgraduális képzésekhez 

kapcsolódnak, eredményeim részben a graduális felsőoktatásban is hasznosíthatóak.  



 A kutatás bemutatása 
 

Bérces Roland Ph.D. értekezés 2004        7 

2. A KUTATÁS BEMUTATÁSA  
 

2.1. A KUTATÁS CÉLJA 

Kutatásaim fő célja az volt, hogy a nemzetközi és a hazai oktatás-minőségmenedzsment 

keretek feltérképezése után, a felsőoktatási intézmények napi gyakorlatában is használható 

minőségmenedzsment rendszermodellt fejlesszek ki. Célom volt továbbá, hogy e modell 

általam egyik legfontosabbnak tartott részéhez – a vevői (hallgatói) elégedettség méréshez, 

visszacsatoláshoz, olyan konkrét minőségértékelési metódust készítsek, mely a képzési 

folyamat tanítási-tanulási-értékelési szakaszának minőségéről ad képet. Kutatásaim a BME 

posztgraduális képzéseiben - hallgatóként és oktatóként - eltöltött öt év alatt megszerzett 

tapasztalataimra és a posztgraduális hallgatói minősítések adatbázisára épülnek, így 

eredményeim is nagyrészt a posztgraduális képzések minőségfejlesztésében hasznosíthatók. 

Kutatásaimat a TQM alapelvei szerint – az oktatást vevőközpontú humánszolgáltatásként 

értelmezve - folytattam, így a kialakított minőségértékelési modell és módszerek alapját a 

vevői visszajelzések adják. Bár a nappali tagozatos oktatásban ez a szemlélet a graduális 

képzési jelleg miatt nem alkalmazható 100%-ban, a kutatás bizonyos részeredményei 

hasznosak a nappali tagozatos képzések számára is. 

Az elméleti kutatómunkával párhuzamosan megkíséreltem elgondolásaim hasznosítását a 

mindennapi munkám során a BME oktatójaként, folyamatosan alakítva így mind a kutatás 

témaköreit, mind az egyes módszerekhez, eredményekhez kapcsolódó következtetéseket.  

A kutatás során a következő kérdésekre kerestem választ: 

1. Milyen minőségmenedzsment rendszereket, modelleket használnak külföldön a 

felsőoktatás minőségértékelésére? Ezek közül melyeket lehetne használni a magyar 

felsőoktatásban? 

2. Adottak-e a feltételek hazánkban a felsőoktatási piac működéséhez? Melyek a 

felsőoktatás minőségmenedzsmentjének hazai jogi, intézményi keretei?  

3. Miként lehetne e kereteken belül egy, a felsőoktatás egészében használható 

minőségmenedzsment modellt kialakítani? 

4. Miként lehetne - az általános modell egyik rendszerelemét részletezve - a képzési 

folyamat tanítási-tanulási-értékelési szintjén használható minőségértékelési 

módszereket kialakítani a felsőoktatási minőségmenedzsment rendszeren belül. 



 A kutatás bemutatása 
 

Bérces Roland Ph.D. értekezés 2004        8 

5. Hogyan lehet a minőségértékelési módszereket a gyakorlatban alkalmazni? Milyen 

módszerekkel gyűjthetők össze és dolgozhatóak fel hatékonyan a hallgatói (vevői) 

vélemények?  

6. Melyek a hallgatók (vevők) elvárásai közül azok, amelyek meghatározóak egy 

képzés minősége szempontjából? 

7. Vannak-e kapcsolatok az egyes elvárások (képzési tényezőkre adott értékelések) 

között? Milyen súlyozást lenne érdemes alkalmazni az egyes tényezők figyelembe 

vételekor. 

8. Milyen minőségfejlesztő intézkedések kialakítására használhatóak az előző 

kérdésekre született válaszok?     

2.2. A KUTATÁS FÁZISAI 

A kutatás több mint öt év eredményeit tükrözi, ebből következően különböző fázisai 

időben elnyújtva, néha visszakanyarodva jelennek meg. 

A kutatás fázisai: 

1. A szakirodalom kutatás során tájékozódtam a minőségmenedzsment rendszerek 

fejlődési szakaszairól, a minőségmenedzsment megjelenéséről az oktatásban, a 

felsőoktatás minőségmenedzsmentje terén elért külföldi eredményekről, s a 

felsőoktatás minőség-szempontból fontos hazai szabályozó rendszeréről. Ezután a 

külföldön alkalmazott modellek tanulmányozása következett, mely során 

megfogalmazódott bennem az igény, hogy olyan minőségmenedzsment modellt 

állítsak fel, mely átveszi a külföldi eredményeket, de a hazai gyakorlatban is jól 

alkalmazható.   

2. A modell felállítása kapcsán igyekeztem összegezni mindazokat a tapasztalatokat, 

melyeket a felsőoktatás területén eltöltve szereztem. Megjelennek benne azok az 

elemek, melyeket az oktatásminőség szempontjából fontosnak tartok, s azok a 

feltételek, melyek a modell működéséhez elengedhetetlenek.  

3. A modell vevői elégedettség mérés alpontjának – mint az általam egyik 

legfontosabbnak tartott rendszerelemnek - részletezése és tesztelése során 

segítségemre volt a BME MBA képzés munkatársaival kialakított hallgatói 

értékelési (kérdőív) rendszer, s az e rendszerben öt év alatt felgyülemlett adatbázis. 

A tesztelés során kimutattam, mely tényezők a legfontosabbak, ennek alapján 
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kialakítottam az értékelés tényezőinek súlyszámait, s feltérképeztem az egyes 

tényezők közti kapcsolatokat.  

4. A tesztelés alatt a kérdőívek használhatóságával kapcsolatban felmerült kérdések 

tisztázása érdekében új – a csoportmunka módszerek speciális fajtáján, a 

brainstormingon alapuló – módszert dolgoztam ki az értékelés tényezőivel 

kapcsolatos hallgatói vélemények meghatározására.  

5. A tesztelés után következett a hallgatói elégedettség mérési almodul jelenlegi 

formába öntése s a következtetések levonása.    

2.3. A KUTATÁS MÓDSZEREI 

2.3.1. Elméleti kutatás 

A kutatás 1. és 2. fázisában módszerem a klasszikus elméleti kutatás volt. A szakirodalom 

kritikai elemzése, valamint a tapasztalatok számbavétele vezetett a modell felállításához. A 

kutatási stratégia alapvetően induktív volt, az előbb említett tapasztalatok egyrészt a BME 

Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszékén a témában évek alatt felhalmozott 

tudást, másrészt saját – hallgatói, oktatói, minőségmenedzsment tanácsadói tevékenységeim 

során kialakult – tudásomat jelentették. A BME MBA képzés minőségmenedzsment 

rendszeréből, mint empíriából kiindulva, s az összegyűjtött információkat elemezve jutottam 

el a modellben megfogalmazott általánosításokig. 

2.3.2. Feltáró módszerek 

A 3-4. fázisban a modell vevői elégedettség mérés almoduljának részletezése és tesztelése 

során, a feltáró módszerek közül a kikérdezés módszerét alkalmaztam. A kikérdezés a 3. 

fázisban írásos formában (kérdőívek), a 4. fázisban szóbeli - brainstorming módszerrel 

kombinált – formában történt. A tesztelés során nagyrészt e két módszer segítségével 

gyűjtöttem össze a szükséges információkat, majd azokat elemezve vontam le a 

következtetéseket.  

2.3.3. Feldolgozó módszerek     

A 3-4. fázisban összegyűjtött információkat a matematikai statisztika módszereivel 

dolgoztam fel. Mind az írásbeli kikérdezés során kitöltött kérdőíveket, mind a szóbeli 

módszer kapcsán általam leírt és összegzett eredményeket a statisztika módszereivel 

elemeztem. Ennek során átlagszámítási, gyakorisági, korrelációs, szignifikancia stb. vizsgálati 

módszereket használtam. A kutatás 5. fázisában ismét a klasszikus elméleti kutatás 

módszerével, indukció segítségével vontam le a következtetéseket és végeztem el az 

általánosítást. 
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 3. ISMERETHÁTTÉR 

3.1. A MINŐSÉGMENEDZSMENT FEJLŐDÉSE 

Ebben a fejezetben áttekintem a világban ma jelen lévő és alkalmazott jelentősebb 

minőségfilozófiák alapelveit anélkül, hogy bármelyik mellett is elkötelezném magam. Nem 

török lándzsát egyik iskola mellett sem, hiszen mindegyik kialakulásának megvannak a 

maguk földrajzi, gazdasági, kultúrantropológiai okai, mindegyiket sikeresen alkalmazzák az 

adott környezetben. 

Egy hosszútávon stabil „minőséggúla” felépítése a következő lehet:  

A1. ábra: Minőséggúla 

 

 

 

 

 

 

Az eltérő minőségfilozófiai alapok meghatározóak lehetnek a konkrét alkalmazott 

módszerekben, a súlypontokban, a gyakorlati realizálásban. Értekezésemben a gúla talapzatán 

elhelyezkedő konkrét minőségbiztosítási stratégiákkal és a minőségszabályozási 

módszerekkel foglalkozom.  

Az áttekintésben két szempont szerint csoportosítom a minőségiskolákat. Földrajzi régiók 

és fejlődési korszakok szerint, az A5. ábrán pedig a kétféle megközelítést együttesen 

ábrázoltam.  

3.1.1. A fejlődés áttekintése földrajzi régiónként 

Ma a szakirodalom és a tapasztalat is azt mutatja, hogy a világon alkalmazott 

„minőségelméletben” és ezek gyakorlati megvalósítása terén is három karakterisztikus 

minőségfilozófia, ha úgy tetszik „minőségiskola” különböztethető meg. 

Minőségfilozófia 

Minőségmenedzsment rendszer 

Minőségpolitika 

Átfogó minőségstratégia 

Konkrét minőségbiztosítási stratégiák 

Minőségszabályozási taktikák, módszerek és realizálásuk 
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3.1.1.1. Az ázsiai (japán) irányzat 

Vezető pozíciójánál fogva először az ázsiai modell filozófiai alapjaival foglalkozom, 

amely gyakorlatilag a japán minőségfilozófiát jelenti. Figyelemre méltó azonban, hogy e 

modell adaptív alkalmazásával újabb távol-keleti „csodák” törtek a felszínre olyan délkelet-

ázsiai országokban, mint pl.: Dél-Korea, Hongkong, Tajvan, Malajzia, Szingapúr. Ezek az 

országok tizenöt-húsz éve - akár csak az ötven évvel ezelőtti Japán - még jócskán le voltak 

maradva nemcsak az Egyesült Államokhoz vagy a fejlett nyugat-európai országokhoz képest, 

de akár még Magyarországhoz képest is.  

A sajátos japán minőségfilozófia kialakulása volt az alapvető oka annak a soha nem 

tapasztalt minőségi kiugrásnak, amelyben a történelmi, nemzeti, antropológiai (!), 

pszichológiai, szociológiai háttér szerepe egyenértékű a műszaki, gazdasági és politikai 

összefüggésekkel.  

Japán és a fenti délkelet-ázsiai országok egyaránt felismerték azt a két jellemző 

különbséget, amely Japán és az Egyesült Államok (ill. Európa) között egyrészt az ipari 

munkakultúra 1940-es évek végi színvonalában, másrészt az egyén társadalmon belüli 

helyzetében, öntudatában mutatkozott meg.  

Ezek az országok elfogadták azt a tényt, hogy az amerikai munkaerő ipari munkakultúrája 

(tömeges gazdasági erőként) lényegesen magasabb, ugyanakkor a japán – és általában az 

ázsiai – emberben erős igény van a közösségben végzett munka iránt szemben az általános 

nyugati embertípussal, amelyik jellemzően inkább individualista.  

Erre a felismerésre épül a japán minőségfilozófia egyik alappillére, a tömeges alulról 

építkezés. A program első 20-25 évét ezért az jellemezte, hogy erősen társadalmi alapokon 

igen intenzív, életkoronként, rétegenként célzott tömeges képzéssel, oktatással, 

szemléletformálással megteremtették a hosszú távú minőségfejlesztés szellemi hátterét. A 

kevés kiemelkedő, független alkotókészségű nyugati típusú tudós és mérnök forradalmian új 

ötleteket alkalmazó, új területeket feltárni képes szűkebb rétegével szemben a „hétköznapi 

bölcsességet”, az alkalmazkodó, adaptív alkotókészséget - egy homogénebb intellektuális 

tudással rendelkező szélesebb rétegre alapozva - lényegesen nagyobb hatékonyságú, 

folyamatosan végzett, napi gyakorlati alkalmazássá tették, (continuous improvement) s ez 

aztán megteremtette a lehetőségét annak, hogy a független alkotókészség terén is megelőzzék 

a nyugatot. 
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Ennek a folyamatnak a végső terméke a „minőségi kör” (Quality Circle = QC) rendszer, 

melynek lényege, hogy a vállalatoknál a napi problémák kezelésére és a fejlesztésekhez 

egyaránt 8-10 fős, alulról építkező csoportokat hoztak létre, melyeknek az egyszerű 

munkások és a vezetők közül egyaránt vannak tagjai. 

Az erre a minőségfilozófiára épülő iskolarendszerből tömegesen kikerülő foglalkoztatottak 

- sőt az egész társadalom - magas fokú alkalmazott innovációs képessége az ilyen típusú, 

hatékony, tömeges alulról építkezésnek az egyik alapvető feltétele. Természetes feltétele 

ennek a külső motivációk iránti érzékenység, a cég iránti lojalitás, az érdeklődő természet, a 

fanatikus életerő, kezdeményezőkészség és lelkesedés.  

A japán iskola közismert másik pillére a teljes körűség. Ez az első minőségrendszer, amely 

tudatosan túllép a fejlett ipari országokban a második világháború után általánossá váló 

statisztikai minőségszabályozáson, és a fogyasztói igények, vélemények, tapasztalatok 

kutatását, a gyártmány-gyártás-technológia fejlesztését, a gyártási feltételeket egységbe 

integrálja, megteremti a piactól-piacig terjedő, teljes körű minőségszabályozási rendszert, a 

Total Quality Controlt (TQC).  

Az eredeti TQC modell tehát a japán iskolában kialakította a teljes körű, alulról építkezés 

elvét és gyakorlati megvalósítását. Belátható, hogy ettől a filozófiától az amerikai és európai 

embert jelentős motivációs, minőségelkötelezettségi, minőség-szervezettségi rés választja el. 

(Ishikawa, 1985; Szabó, 1994; Iwao, 1994; Hayashi, 2000) 

  

 3.1.1.2. A klasszikus (észak-amerikai) irányzat 

A minőségfilozófiák klasszikus irányzatát a közel száz évig vezető szerepet játszó   

(Taylor, 1903; Taylor, 1911), s a 1990-es években új irányba forduló, megújuló USA-iskola 

jelenti. A sors fintora, hogy a japán „minőségbölcsőt” - Juran, Deming, Feigenbaum, Shewart 

segédletével - készítő, sőt hosszú ideig ringató USA az elmúlt három évtized 

minőségversenyében vesztette el először a világgazdaságban közel egy évszázadon keresztül 

stabilan őrzött egyeduralkodó hatalmát, s ezt az uralkodó szerepet csak szívós munka árán – s 

többek között az évek óta tartó japán recessziónak is köszönhetően – csak a 90-es években 

sikerült újra visszaszereznie.  

A japánok által jelentett veszélyt először talán Deming vette észre (Deming, 1982), s 

főként az ő és követői kitartó munkájának következménye, hogy a 80-as évek elejére 
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körvonalazódik az észak-amerikai térség (USA, Kanada) speciális válaszmodellje, 

kialakulnak a ma már markáns vonásokkal jellemezhető új amerikai minőségfilozófia csírái.  

Deming az USA stratégiai válaszát a vállalati innováció teljes körűvé tételében látta 

kibontakoztathatónak. Azt állította, hogy a vereség fő oka az volt, hogy az amerikai vállalatok 

a termelékenység növekedéséből fakadó költségcsökkentési és árcsökkentési lehetőségekkel 

akarták a japán versenyt megfojtani. A japánok által keltett kihívás újszerűsége azonban 

megkövetelte, hogy a válasz kiindulópontja valamilyen minőségjavítás legyen.  

Az amerikai iskola következő jellegzetességei természetesen megint csak a térség speciális 

adottságainak tudatos felhasználásából fakadnak. 

Az iskola megteremtői felismerték, hogy a rendkívül erősen menedzsment központú, a 

néhány százezer jól képzett, dinamikus top-menedzserre épített amerikai gazdaságban a 

minőséget a topmenedzsment szintjére, a felső, a stratégiai szintre kell emelni. Először ezt a 

réteget kell meggyőzni, itt kell áttörést elérni. Ezért – és az amerikai munkaerő magas 

munkakultúrájából fakadóan - ez a filozófia a japán alulról építkezéssel szemben, a szűkebb 

topmenedzsment réteg felőli, felülről való terjeszkedést hirdeti meg, ezt a réteget koncentrált 

„minőségtámadás” alá véve. Jellegzetes súlypontáttolódása figyelhető meg ennek a 

folyamatnak annyiban, hogy az utóbbi években már nem csak a termelő, hanem az üzleti, 

kiskereskedelmi, fejlesztő stb., tehát a „nem termelő” topmenedzsment rétegben is erősítik az 

amerikai minőségfilozófia szemléletét (QFD, FMEA stb.), hangsúlyozzák a menedzsment és 

egyes kulcselemeinek fontosságát.  

A topmenedzsment réteg koncentrált, célzott megnyerése azt az óriási előnyt eredményezi, 

hogy a minőség a hosszútávon, stratégiai szemlélettel (legalábbis a japánokhoz képest)  

amúgy is erőteljesebben gondolkozni hajlandó vezetőkben a vállalatvezetés napi részévé, 

hosszú távú stratégiává integrálódik, elmozdul a döntően funkcionális jellegű, 

termelésközpontú és taktikai vezetési szintekről. 

Ez a menedzsment vonulat, a felülről terjeszkedés gondolata vezet a manapság mindenki 

által legkorszerűbbnek tartott Total Quality Management (TQM) modellhez, amelyben az 

újdonság éppen az „M” mint menedzsment megjelenése a japán „C” mint kontroll helyett. (A 

japán TQC helyett TQM!) Figyelemre méltó eleme ennek az igen erős egyéb menedzsment 

háttér („menedzsment klíma”) megteremtése (pl. a humán erőforrások és ezzel együtt a 

humán erőforrás menedzsment átértékelése) valamint az, hogy a nem termelő, szolgáltató, 
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nonprofit területen (államigazgatás, egészségügy, oktatás stb.) legalább olyan erős a TQM 

rendszerek iránti igény, mint a klasszikus termelő szektorok esetében.  

Belátható, hogy ettől a filozófiától az európai, de főként a kelet-európai (s sajnos a magyar) 

termelő és szolgáltató vállalatokat jelentős „menedzsment rés” választja el, melynek áttörése 

nélkül a TQM modellje nem alkalmazható sikeresen ebben a régióban. 

 (Crosby, 1989; Johnson, 1993; Szabó, 1994; Ross, 1995) 

 3.1.1.3. A nyugat-európai irányzat 

A minőségiskolák történetileg utoljára kialakult irányzata a nyugat (közép) - európai 

filozófia. A filozófia megszületésére nem tagadható katalizáló hatást gyakorolt és gyakorol az 

EGK 1993-as egyesítése. Azonban e fejlődési folyamat mögött nemcsak az EGK országok 

minőségszakértői állnak, hanem igen erős, vállalati bázison működő alkalmazott kutatások 

(Philips, Steyer-Daimler-Puch AG., GM Opel stb.) alapozzák meg. Ez máris egy olyan 

sajátosság, amely eltér a japán és az amerikai iskoláktól.  

Az európai irányzat hívei – hasonlóan a másik két irányzathoz – messzemenően 

igyekeznek támaszkodni a térség társadalmi-történelmi, iparági-gazdasági, szellemi-kulturális 

erőforrásbéli specialitásaira. Tudatosan építenek arra a tényre, hogy Európának e térsége 

általában követője az USA műszaki, technológiai, ipari újdonságainak, és konkrét követője a 

minőség – megbízhatóság versenyben élenjáró Japánnak. Az európaiak felismerik, és 

tudomásul veszik, hogy a teljes körű rendszereket mindig az első innovációt végrehajtók 

képesek nagy hatékonysággal alkalmazni, ezért megtartva a TQC-ből és a TQM-ből a „T”-t, 

(total = teljes körű) és természetesen a „Q”-t (Quality = minőség), a modell súlypontját 

átteszik a minőségbiztosításra.  

A meglévő rendszer szisztematikus hibafeltáró eljárásokkal lefedett, a szabályozottság 

egyre magasabb szintjét megcélzó, a minőség- (folyamat-) képesség ismeretére építő, 

számítógéppel intenzíven támogatott (CAQ = Computer Aided Quality = Számítógéppel 

Segített Minőség) alapelemein kialakul a speciális filozófia és ennek alkalmazott modellje a 

„Qualitäts Sicherung System” (QSS) azaz a „Minőség Biztosítási Rendszer”. E filozófia 

középpontjában a működő rendszer szabályozottsági optimumának elérése, és az ehhez 

szükséges megfelelő sűrűségű, rendszerességű, pontosságú minőséginformatikai háttér 

megteremtése áll.  

Az iskola egy másik jellegzetessége a szisztematikusan felépített, a szabályozottság 

magasabb foka elérésének lehetőségét megteremtő hibafeltáró és elemző módszerek 
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alkalmazása, a napi gyakorlat szintjére hozása. A minőségbiztosítást középpontba állító 

filozófia harmadik kulcseleme az ellenőrzőkártyák és a számítógépes folyamatirányítási 

alapok integrálásával létrejövő SPC (Statistical Process Control = Statisztikai Folyamat 

Irányítás) rendszerek tudatos alkalmazása. Ezek segítségével érik el, hogy rendszereik 

eljutnak abba az állapotba, amikor a rendszert már jellemezni lehet egy folyamat (minőség) 

képességgel (Process Capability, Prozessfähigkeit). Ennek ismerete, meghatározása, a 

gyártórendszereknek ezekkel mint kvantitatív mutatókkal való jellemzése központi kérdése az 

európai minőségiskolának. Bár az amerikai iskolában is megjelennek törekvések a 

minőségtervezés és a minőségbiztosítás tudatos elkülönítésére – természetesen a teljeskörűség 

és a rendszerközelítés megtartásával – mégis az európai iskola az, amely a 

minőségbiztosításra koncentrálás, mint fő cél miatt ezt filozófiájának jellegzetességévé teszi.   

Sajátos egyedi vonása az európai iskolának a minőségadatok és a minőségrendszer újszerű, 

revíziós felülvizsgálati, értékelési módszerének, a minőségaudit önálló területének, illetve az 

ISO rendszerszabványokhoz kapcsolódó független tanúsítás módszerének kialakulása, illetve 

az ezekhez szükséges erősen formalizált dokumentumrendszer kialakítása és e rendszer 

működtetése. A T1. táblázat az ISO szabvány néhány nemzetközi - 80%-ban európai - 

elterjedését mutatja.  

T1. táblázat: Az ISO 9000 szabvány nemzeti megfelelői (forrás: MSZT)  
Ország Szabvány Ország Szabvány 

Ausztrália AS 3900 Írország IS 300 

Belgium NBNX 50 Hollandia NEN ISO 9000

Kanada CSAZ 299 Új-Zéland NS 56000 

Dánia DS / EN 29000 Norvégia NS 5801 

Franciaország NFX 50 Dél-Afrika SABS 0157 

Németország DIN ISO 9000 Spanyolország UNE 66 900 

Magyarország MSZ EN ISO 9000 Svédország SS ISO 9000 

India IS 10 201 Egyesült Királyság BS 5750 

Magyarország is ebbe a kultúrkörbe tartozik. Nem véletlen, hogy először nálunk is az    

ISO 900x szerinti rendszertanúsítás jelent meg a 90-es években. (A2. ábra) Manapság többek 

között az új ISO 9001:2000 rendszerszabvány megjelenése okán hazánkban is jobban előtérbe 
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kerültek a TQM elvei és az ezekre az elvekre épülő minőségmenedzsment módszerek. A 

fejlődést elősegíti, hogy korszerű informatikai eszközök is rendelkezésre állnak a kissé 

bürokratikus és formalizált ISO rendszerek működtetéséhez, és van néhány ígéretes 

próbálkozás a tisztán TQM rendszerek hazai alkalmazására is. (Németh, 2000; Garvin, 1998; 

Szabó et al, 1996; Szabó, 1994; Johnson, 1993; Juran, 1988) Az ISO 9000-es rendszerekkel és 

az ISO vagy TQM dilemmával részletesebben a 4.2-es alfejezetben foglalkozom. 

A2. ábra: ISO tanúsítások száma Magyarországon (forrás: Magyar Minőség Társaság)  
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A három irányzat főbb jellemzőit mutatja a T2. táblázat. 

T2. táblázat: A három minőségmenedzsment irányzat jellemzői 
Minőségirányzatok Jellemzők Japán Amerikai Európai 

TQM elemeinek 
súlya TQM TQM TQM 
terjeszkedés alulról felülről középről (termelésből) 

vivőréteg dolgozók felsővezetők középvezetők 

specialitások teljeskörűség, 
egyszerű technikák 

menedzsment 
környezet, más 
súlypontok 

formalizáltság, 
szabályozottság, teljes 
dokumentáltság 

minőségtudás 
megoszlása 1 %-ot →100 %-nak 100%-ot →1%-nak 10%-ot →10%-nak 

kulcselem minőségkörök „menedzsment klíma” dokumentált 
nyomonkövetés 

jellemző többlet motivációs menedzsment minőségkulturális és 
informatikai 
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3.1.2. A fejlődés áttekintése korszakonként 

A minőségmenedzsment rendszerek fejlődését négy szakaszra szokás bontani. (Szabó, 

1994)  

3.1.2.1. Passzív minőségellenőrzés 

Ezt a szakaszt az 1920-as évektől számítja a szakirodalom. Ettől kezdve indult meg olyan 

iparszerű méretekben a termelés, amely szükségessé tette, hogy tudományos 

megalapozottsággal foglalkozzanak a minőség kérdéskörével.   

Ebben a szakaszban a minőség fogalma a termék fizikai jegyeit ölelte fel. E „termékre 

alapozott” megközelítés szerint a minőség a termék mérhető tulajdonságainak 

különbözőségében tükröződik. Ebben kimondatlanul is benne rejlik, hogy bizonyos 

adottságokból minél több kívánatos. A minőségnek ezt a definícióját többé-kevésbé kielégíti 

az ún. „gyártás alapú” minőségszemlélet, amelynek értelmében a gyártó oly módon méri a 

termék minőségét, hogy az mennyire felel meg az előre meghatározott specifikációknak. A 

specifikációtól való eltérések aggodalmat keltőek, hiszen a gyártás alapú minőségszemlélet 

szerint alacsonyabb minőségi szintet jelentenek. Nyilvánvaló, hogy a minőség meghatározásai 

olyan nézetet tükröznek, amely belső jellemzője a terméket előállító vagy a szolgáltatást 

nyújtó szervezetnek. A végső felhasználó, vagyis a fogyasztó kívánságait e definíciók csak 

közvetve képviselik. Ebben az időszakban a minőségellenőr feladata az volt, hogy lemérje 

mennyire tér el a termék vagy szolgáltatás az előre meghatározott szinttől, majd ezután 

összpontosítsa figyelmét arra a gyártó- vagy szolgáltatást nyújtó folyamatra, amely ezt az 

eltérést előidézte. Ezt a feladatot a felügyelők egy csoportja látta el, többnyire 

minőségellenőrző mérnökök, akik külön erre a feladatra létrehozott osztályon dolgoztak. 

(„klasszikus MEO”)  

Ez az osztály az esetek zömében a szervezet legmagasabb rangú vezetőinek nyújtotta be 

jelentéseit, és csak közvetetten dolgozott azokkal az alkalmazottakkal vagy alsóbb szintű 

menedzserekkel, akik valójában előállították a végterméket. Erre a problémára a mérnök 

Frederick W. Taylor hívta fel a figyelmet. (Taylor 1903, Taylor 1911;Chandler 1977)  
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3.1.2.2. Aktív (gyártásközi) minőségszabályozás 

Ezt a szakaszt, kb. a 30-as, 50-es évektől számítják, régiónként eltérő dátumokkal. Szokás 

minőségszabályozási szakasznak is nevezni, hiszen a cél már nem csupán a hiba 

megállapítása, hanem a gyártási folyamat ellenőrzése és szabályozása is. Még mindig 

homogén terméket szeretnének előállítani, de kevesebb ellenőrzéssel, itt már a minden egyes 

darab végellenőrzése helyett előtérbe kerülnek a mintavételi eljárások és a különböző 

statisztikai módszerek.  

A minőségügyi szervezet (MEO) szerepe a klasszikus ellenőrzés, válogatás, minősítés 

mellett kiegészül a hibaelhárítással és a statisztikai módszerek alkalmazásával is. E 

módszerek kidolgozásában vállalt úttörő szerepet a ma „minőségguruként” emlegetett 

Deming és Shewart.  

A gyártósort elhagyó termékért való felelősséget sem csupán a MEO vállalja, mint a 

passzív ellenőrzés esetén, hanem a felelősség közösen a termelő és a minőségellenőrző – 

műszaki részleget terheli, hiszen megjelenik a gyártási folyamat közbeni ellenőrzés is, amikor 

a szabályozás érdekében a dolgozó mér valamilyen paramétereket a termelés során.     

(Kövesi et. al.,2000; Deming, 1982; Juran, 1977)   

 

3.1.2.3. Minőségbiztosítás 

A szakaszt a 80-as, 90-es évekig számítjuk, szintén földrajzi régiónként eltérő dátumokkal. 

A cél itt már a vállalat különböző részlegeinek összehangolása, az egész termelési folyamat 

áttekintése és a hibamegelőzés a folyamatok egésze során. Nem csupán a gyártásnál, de pl. a 

beszerzés, csomagolás, képzés stb. területén is.   

Ennek érdekében minőségügyi projekteket és minőségügyi rendszereket alkalmaznak (pl. 

ISO 9001, ISO 9002). A minőségügyi szervezet szerepe itt még nagyobb, mint az előző két 

esetben, megjelenik a minőségtervezés és a különböző minőségfejlesztési programok. Fontos 

feladat a különböző rendszerek kiépítése és működtetése, sőt a minőségügyi rendszer 

értékelése is (pl. belső auditok). A termékért illetve szolgáltatásért immár minden részleg 

felelősséget kell vállaljon a saját érdekeltségi területén belül. 

 A minőségbiztosítási rendszer vállalati alrendszerként funkcionál a többi alrendszer 

mellett, s a vállalat teljes tevékenységét megpróbálja szabályozni. (Kövesi et. al.,2000;   

Veress et.al., 1999; Johnson, 1993)  
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3.1.2.4. Teljes Körű Minőségmenedzsment (TQM) 

Napjainkig az utolsó szakasz, bár korántsem biztos, hogy egyben a legutolsó lesz, a 80-as, 

90-es évektől számítják. Kialakulásában jelentős szerepe volt az USA különböző iparágainál 

(autóipar, elektronikai ipar) a 80-as évek elején tapasztalható visszaesésnek.  

Alapelve, hogy olyan menedzsment rendszer jöjjön létre, amely a cég hosszú távú 

sikerességét biztosítja. Ez szemléletváltást jelent, mivel a TQM elvei szerint szükségtelen, 

hogy minőségbiztosítási alrendszert hozzunk létre a vállalaton belül, ehelyett a vezetésnek 

kell olyan minőségűnek lenni, ami biztosítja nemcsak a folyamatosan kiváló minőségű 

terméket, illetve szolgáltatást, de az állandó fejlődést is.  

Ennek elérése érdekében előtérbe kerül a stratégiai tervezés, a vevőközpontú 

gondolkodásmód mind a külső, mind a vállalaton belüli ún. „belső” vevők tekintetében, a 

vállalati „rejtett” erőforrások mobilizálása. A cégek alkalmazottaik bevonásával és az önálló 

munkavégzésre való nagyfokú felhatalmazásával dolgoznak a folyamatok szüntelen 

fejlesztésén. A hatáskörök lejjebb adása, a vezetési hierarchia piramisának ellaposítása 

hajtóerőként működik. (A3. ábra) A folyamatok állandó javítása a Shewart és Deming által 

bevezetett PDCA-elv alapján valósul meg. (A4. ábra) 

A3. ábra: A TQM alapelvei, (Tenner-Detoro, 1998) 
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A4. ábra: A folyamatos javítás alapelve, a PDCA ciklus (Tenner-Detoro, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

A TQM célja nem „csupán” a jó minőségű termék vagy szolgáltatás előállítása, nem is 

valamilyen minőség biztosítása, hanem a stratégiai befolyásolás, állandó versenyképes 

helyzet biztosítása a vállalat számára, a piac, a vevők igényeinek kielégítése, egyszóval a 

minőség menedzselése. A minőségügyi szervezet szerepe itt a minőségi célok rendszerezése, 

oktatási programok szervezése, minőségtervezés, konzultáció más részlegekkel stb. A 

felelősséget pedig minden alkalmazott vállalja a topmenedzsment irányításával.  

Természetesen az egyes szakaszok között nincsenek éles határok, a legtöbb országban 

együtt élnek – a gazdaság különböző szektoraiban – a különböző minőségmenedzsment 

korszakok módszerei, de a tendencia mindenképpen a TQM – „minőségi vezetési rendszere” 

felé mutat. (Kövesi et. al.,2000; Parányi, 1999; Tenner-DeToro, 1998) 

Az egyes korszakokat és korszakok földrajzi régiók szerinti alakulását az A5. ábra 

szemlélteti, az egyes minőségmenedzsment korszakok fontosabb jellemzőit pedig a T3. 

táblázat foglalja össze. 
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A5. ábra:  Minőségmenedzsment korszakok a három földrajzi régióban 
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T3.táblázat: Minőségmenedzsment korszakok fontosabb jellemzői 
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3.2. MINŐSÉGMENEDZSMENT AZ OKTATÁSI SZOLGÁLTATÁSBAN  

3.2.1. A humán szolgáltatások minőségmenedzsmentje 

Az állam (és részben magánvállalkozók) által nyújtott humán szolgáltatásokban az egyik 

legfontosabb közös elem, hogy legtöbbjükkel az állampolgárok életük során tömegesen és 

hosszú időn keresztül találkoznak. Itt elsősorban az egészségügyi, államigazgatási, oktatási 

szolgáltatásokra gondolok, de idetartoznak például a rendészeti, katasztrófavédelmi stb. 

szolgáltatások is.  

Az általános életszínvonal szempontjából kiemelkedő, hogy e szolgáltatások milyen 

minőségűek, az állampolgárok milyen színvonalú folyamatokkal, akciókkal, reakciókkal, 

probléma-megoldással találkoznak e szolgáltatások igénybevétele kapcsán. E területeken 

minőséget produkálni a társadalmi megítélés szempontjából sokkal nagyobb hatású, mint az 

ipari termékelőállítás terén. Mégis e szolgáltatások minőségére, minőségmenedzsmentjére 

egészen a XX. század végéig sokkal kevesebb gondot fordítottak mind az elméleti kutatók, 

mind az elméleteket a gyakorlatban alkalmazó tanácsadók stb., mint amennyit társadalmi 

súlyuk indokolt volna. Amerikában és Japánban e téren is jobb volt (jobb?!) a helyzet, mint a 

minőségmenedzsmentben főleg az iparvállalati bázison működő alkalmazott kutatások 

eredményeit felhasználó Európában. Amerikában és Japánban az egészségügyben, oktatásban 

stb. mint humán-szolgáltatási szektorban sokkal inkább preferálták a minőségmenedzsment 

rendszerek alkalmazását, mint az e téren csak az elmúlt évtizedben felzárkózó Európában.  

A magyar egészségügy, államigazgatás, rendőrség stb. minőségi problémáiról is sok 

tanulmány született az elmúlt években. Ezekkel én nem foglalkozom. Értekezésemben az 

oktatás, s azon belül is a felsőoktatás minőségének kérdéseit tanulmányozom. A 

témaválasztás több okból is különösen időszerű:  

 A felsőoktatás mint humán szolgáltatás a társadalom egyre szélesebb tömegeihez jut 

el.  

 Ez a tömegessé válás óhatatlanul átmeneti minőségromlással jár.  

 A társadalom egyre kíváncsibban, és kritikusabban szemléli a magyar 

felsőoktatásban lezajló folyamatokat.  

 A felsőoktatás – még az állami felsőoktatás is - egyre inkább piaci kategóriává válik, 

s ez indokolja a piaci minőségmenedzsment elvek, módszerek alkalmazását. 

  A felsőoktatásban érvényesülnek a kereslet-kínálat törvényei, pénzügyi befektetők 

jelennek meg, akik a pénzükért profitot, mérésekkel igazolt hatékonyságot várnak el.  
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Az ISO, TQM, EFQM stb. általános megközelítési módok, általános minőségmenedzsment 

modellek. Ezen általános modellek önmagukban nem felelnek meg a különböző ipari, 

szolgáltató, humánszolgáltató ágazatok speciális tevékenységi köréből fakadó 

követelményeknek, melyek külön ágazatspecifikus szabályozást igényelnek. Ezeknek a 

speciális ágazati minőségszabályozási igényeknek a megjelenítésére alkalmasak az olyan 

követelményrendszerek, mint a HACCP az élelmiszeriparban, a QS 9000 az autóiparban, a 

QPSA a különböző közszolgáltatások területén, vagy mint a COMENIUS 2000 a magyar 

közoktatásban. Ezen ágazatspecifikus szabványok és követelmények közös jellemzője, hogy 

erősebben behatárolt igényeket rögzítenek, melyeket elsősorban az adott ágazaton belül 

tevékenykedő szervezetekre lehet értelmezni. Dolgozatomban megpróbálok olyan 

minőségügyi rendszerelemeket kialakítani, melyek a felsőoktatás intézményeiben, a csak ezen 

intézményekre jellemző körülmények között alkalmazhatóak. 

3.2.2. Az  oktatás minőségmenedzsmentje  

Bár a minőségmenedzsment, mint önálló szakterület a XX. században jelent meg, s így az 

oktatás minőségügyi kérdéseit is e században kezdték tudományos igényességgel feltárni, ez 

nem jelenti azt, hogy a kérdéskör korábban ne lett volna jelen a pedagógiában. Már a spártai 

oktatási rendszerben is megfigyelhetőek bizonyos „modern” minőségmenedzsment elemek, 

(egységes követelmények, szabványosítás), de az első olyan észrevételeket, melyek a mai 

oktatási minőségmenedzsment előfutárának tekinthetők, Comenius (1592-1670) fogalmazta 

meg Nagy Oktatástan (Magna Didactica) c. művében. Ez az első olyan teljes – tudományos 

alapokra helyezett - pedagógiai alapkönyv, mely átfogja az oktatási folyamat egészét. Korát 

jóval megelőző nézeteket közöl, pl. a gyermekek nevelésével kapcsolatban, és megjelennek 

benne az iskolai minőségmenedzsment alapgondolatai. Ezek a teljesség igénye nélkül: a 

nevelési módszerek hatása a diákokra; az emberi tényező fontossága; iskolaszervezési 

kérdések; egyértelmű követelmények; az ellenőrzés szerepe; a motiválás szerepe stb. 

(Comenius, 1953)  

3.2.2.1 Deming az oktatás minőségmenedzsmentjéről 

A XX. században Deming az elsők között foglalkozott tudományos megközelítéssel a 

minőségmenedzsment fontosságával az oktatási területen. Szerinte a minőségmenedzsment 

alapja az, hogy csökkentsük az eltérést, szórást (ha úgy tetszik a változatosságot) a 

termékeken belül, majd javítsuk az átlagot. (Deming, 1982) Az elv működését a szállodai 

szolgáltatás példáján keresztül mutatom be. Általában akik drága hotelben szállnak meg, 
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ennek megfelelően magas színvonalú szolgáltatást várnak el. Amennyiben csak egyetlen 

szállodai alkalmazott részéről rossz bánásmódban részesülnek, a hotel egészének szolgáltatási 

színvonalával lesznek elégedetlenek. Az elvárt magas szolgáltatási szint tehát nem „A”, nem 

„B”, hanem „C”. (A6. ábra) A jó szállodában minden alkalmazott magas színvonalon 

dolgozik, ugyanakkor elmondható, hogy a vevők a világ minden táján ugyanazokat – a 

tulajdonképpen nem is túl változatos – szolgáltatásokat kapják.  

A szolgáltatás minőségében jelen lévő változatosság/eltérés csökkentése, és ezzel együtt az 

átlagos szolgáltatás színvonalának emelése döntő szerepet játszik a szolgáltatóipar 

minőségfejlesztésre irányuló törekvéseiben.  

Ha az oktatásra akarjuk értelmezni Deming alapelvét, első lépésként célunk lenne az 

átlagos szolgáltatási szint felemelése. Ugyanakkor csökkenteni kellene a szolgáltatás 

minőségében jelen lévő változatosságot. Ezek a minőségi oktatásnak olyan alapelemei, 

melyek ma nincsenek jelen a magyar felsőoktatásban, sőt a tendencia egyelőre ennek éppen 

az ellenkezője. 

A6. ábra: Szolgáltatási minőség a szállodákban 

 

 

 

 

 

 

 

 A felsőoktatás nyitottabbá válása, a felvételi keretszámok növelése az oktatás átlagos 

színvonalának törvényszerű csökkenésével jár együtt, ugyanakkor a multinacionális 

nagyvállalatok növekvő igényei, a globalizáció és a technológia rohamos fejlődése új és új 

szakok indítását, illetve új intézmények felállítását kívánja meg, tovább növelve ezzel a 

szolgáltatások minőségének változatosságát. Nyilvánvaló, hogy a szakok változatosságának 

növekedéséből és a hallgatói létszámnövekedés okozta átlagszínvonal csökkenéséből adódó 

minőségromlást csak valamilyen működő minőségmenedzsment rendszer alkalmazásával 

tudjuk ellensúlyozni. Deming filozófiája a felsőoktatásra alkalmazva azt állítja, hogy 

mindegyik iskola a saját oktatási helyzetében része az oktatási rendszer egészének, és minden 
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iskola – ahelyett, hogy kizárólag a saját teljesítményének maximalizálására koncentrál – 

köteles megvalósítani a rendszer általános minőségtervét, mert különben az iskolák 

erőfeszítései töredezetté válnak, és a rendszer szuboptimalizált lesz. (Deming, 1993)  

Az első feladat az oktatási rendszer általános minőségtervének kidolgozása, s 

alkalmazásának kötelezővé tétele minden iskola számára. Ennek kialakításával számos 

tanulmány foglalkozik. (Evans, 1996; Bailey-Benett, 1996; Ensby-Malmoodi 1997;      

Costin, 1999a; Costin 1999b; Marchese, 1999) E tanulmányok jórészt általános 

minőségmenedzsment elemeket és kapcsolatokat érintenek, vagy a rendszerbevezetés kapcsán 

felmerülő szervezeti problémákat tárgyalják. Kevés a konkrét módszertani példa.  

A legtöbben csak olyan általános követelményeket fogalmaznak meg, mint az amerikai 

Rochester Institute of Technology kutatói, akik Juran quality planning-quality control- quality 

improvement hármas modelljére (Juran-Gryna, 1993) alapozva hozták létre a saját intézményi 

minőségmenedzsment rendszermodelljüket. (Mergen-Grant-Widrick, 2000) 

A7. ábra: Mergen-Grant-Widrick modellje az oktatás minőségmenedzsmentjének elemeiről 

 

 

 

 

 

 

 

E modell szerint az alacsony színvonalú teljesítmény (performance) változásokhoz vezet 

mind a tervezésben, (design) mind a megvalósításban (conformance). A szerzők a modell 

konkrét alkalmazását itt sem említik, megelégszenek azzal, hogy az alkalmazás során 

erőteljesen használni szükséges a TQM eszköztárát, s kiegészítő elemeit. (lásd: A3. ábra)   

A minőségmenedzsment rendszerek filozófiai kérdéseivel, általános kialakításával 

értekezésemben nem foglalkozom, de mint a minőségrendszerek módszertani kialakításához 

kapcsolódó fontos háttérre, kitérek az ISO - TQM vitára. A későbbiek folyamán pedig - a 

hazai viszonyok megértését segítendő - ismertetetem az oktatás minőségmenedzsmentjének 

kialakítására vonatkozó magyar jogszabályi kereteket.  
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3.2.2.2. Az Európai Unió álláspontja a felsőoktatás minőségmenedzsmentjéről 

Az Európai Unió jelenleg érvényes joganyaga az oktatás szabályozásának kérdéskörét 

nemzeti hatáskörbe utalja, de bizonyos egységesen követendő alapelveket azért 

megfogalmaztak a felsőoktatás minőségmenedzsmentjével kapcsolatban:                 

(Comission of the EC, 1997) 

 A minőségmenedzsment rendszer alapja az intézmények önértékelése, mely során 

lehetőleg vegyék figyelembe az összes érintett véleményét (hallgatók, végzett 

hallgatók, oktatók, munkaadók, érintett civil szervezetek stb.)  

 A rendszer másik eleme az intézményekben külső szakértők által lefolytatott 

vizsgálat. (külső akkreditáció)  

 A külső és belső értékelés alkosson egységes egészet. 

 Szükséges egy a végrehajtó hatalomtól és a felsőoktatástól egyaránt független 

minőségellenőrző szervezet működtetése 

 Az intézmények profilját vegyék figyelembe a minőségértékelés során. 

Alkalmazzanak intézmény-típustól függő eljárásokat.  

 A minőségfejlesztés elősegítése érdekében rendszeresen írásos jelentés készüljön az 

intézmények helyzetéről, a jelentés legyen nyilvános, de ne tartalmazzon 

intézményi rangsorokat.  

 A minőségértékeléssel kapcsolatos eredményeket a kormányok használják fel a 

felsőoktatást érintő döntéseiknél, de lehetőleg az eredményeket ne kapcsolják össze 

közvetlenül az intézmények finanszírozásával. 

 Az oktatási minőségmenedzsment nemzeti testületeiből alakuljon meg az European 

Quality Assurance Network1, mely biztosíthatja a tapasztalatok nemzetközi 

átadását. (A szervezet működtetését az EU anyagilag is támogatja) 

 

A fentieket Magyarországnak is szem előtt kell tartani a csatlakozási folyamat során, ezt az 

EU írásban is hazánk tudomására hozta. (Agenda 2000, 1997) 

 

                                                 
1 Az ajánlásnak megfelelően megalakult a European Network of Quality Assurance Agencies (ENQAA) 
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3.3 AZ OKTATÁSBAN KÜLFÖLDÖN ALKALMAZOTT MINŐSÉGMENEDZSMENT MODELLEK  

Saját modellem kialakítása előtt tanulmányoztam néhány külföldi elképzelést, melyek 

mind a „szolgáltatási minőséghurok” elvein alapulnak. 

A8. Ábra: A szolgáltatási minőséghurok (Forrás: ISO 9004-4) 
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A legrégebben (a 30-as években) az Egyesült Államokban indult meg a felsőoktatás 

akkreditációja, de az oktatás minőségének pontos értelmezése csak napjainkra alakult ki. 

(Murgatroyd-Morgan, 1993) Az USA-ban és a legtöbb helyen Európában is az oktatás 

területén a Teljes Körű Minőségmenedzsment (TQM) elveinek alkalmazását választották. A 

teljes körű minőségmenedzsment – az oktatás területén is - a vezetők teljes elkötelezettségét, 

hatékony erőforrás-gazdálkodást, az intézmény menedzsmentjének céltudatosságát, mindenki 

aktív részvételét, emberközpontúságot, folytonos minőségtökéletesítést és az összes érintett 

(lásd. A9. ábra) értékítéletének figyelembe vételét jelenti. (Veress et. al., 1999)  



 Ismeretháttér 
 

Bérces Roland Ph.D. értekezés 2004        29 

A9. ábra: A képzés minőségében érintett résztvevők 

Kormányzat 

Tanárok 
Oktatási 
intézmény 

Felhasználók 
(munkaadók) Diákok 
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A KÉPZÉS 
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Az intézmény „termelési” és menedzselési képessége és tevékenységeinek minősége 

együttesen adják a róla kialakult minőség-képet. Egy oktatási intézmény „termelési” és 

menedzselési képessége egzaktul nem mérhető, csak becsülhető, s tevékenységeinek 

minősége is az érdekeltek szubjektív értékítéletétől függ. (Ritter, 1996) Hogyan mérhetnénk 

pontosan az emberi tudást, hogyan számszerűsíthetnénk egy tárgy oktatásának hatékonyságát, 

vagy egy oktató tevékenységének, produktumának minőségét? Mihez viszonyítsunk, hogyan 

hasonlítsunk össze különböző helyeken, különböző körülmények között dolgozó 

egyetemeket, főiskolákat? Világszerte különböző mutatókat dolgoztak ki, melyek több-

kevesebb sikerrel igyekeznek „mérni a mérhetetlent”, s meghatározni egy oktatási intézmény 

színvonalát.  

3.3.1. Egyesült Államok 

Az Egyesült Államokban az oktatási intézményeket a Malcolm Baldridge Nemzeti 

Minőségdíj szempontjai és súlyozási módszere szerint értékelik. (Malcolm Baldridge National 

Quality Award – Education Criteria for Performance Excellence) Ez egy kompetenciákon és 

egy bizonyos időszakra vonatkozó eredményeken alapuló becslés, mely az intézmény 

minőségének önmagához viszonyított változását jellemzi. (Tenner - DeToro, 1997) 

Összehasonlításra másokkal ezért nem alkalmas, mégis az USA leginkább az az ország, ahol 

divatosak a különböző – objektívnek nem mindig nevezhető – intézményi rangsorok. 
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Több szervezet is közzé tesz különböző rangsorokat, melyek alapján évente változik a 

Egyesült Államokban az oktatási intézmények preferáltsága. (Létezik magánegyetemi és 

állami egyetemi rangsor, MBA és műszaki egyetemi rangsor stb.)  

3.3.2. Hollandia 

A holland HBC értékelési rendszer lényege, hogy az intézmény önértékelést végez. Ezután 

egy külső vizsgáló (látogató) bizottság értékeli az oktatási, kutatási és támogató 

tevékenységeket. Ezek alapján a bizottság jelentést készít, melyben értékeli a jelenlegi 

minőséget, s javaslatokat tesz annak javítására. E rendszerben a minőség definíciója és az 

értékelésre használt változók is rugalmasan változnak, attól függően, hogy a bizottság, mely 

csoportok érdekeit tartja kiemelten fontosnak (lásd. A9. ábra), illetve milyen szempontok 

kapnak prioritást (pénzügyi, társadalmi, vezetési stb.). (Association Of Duch Poliytechnics 

And Colleges, 1993) 

3.3.3. Skócia 

Skóciában a mutatókat három csoportba sorolták. (McCulloch, 1996) 

 Minőségmutatók: a résztvevők hasznát, a tanulás körülményeit és az intézmény 

vezetésének teljesítményét becslik. 

 Háttérmutatók: Különböző mennyiségi tulajdonságokat mérnek, pl. költségvetés, 

fizikai és emberi erőforrások száma 

 Statisztikák: olyan mennyiségi mutatók, melyek az erőforrások kihasználtságát 

mutatják 

E rendszerre jellemző, hogy bár az összesen húsz mutatóból a második és harmadik 

csoportba tartozók számszerűsíthetők, a legfontosabb, a minőséget meghatározó első 

csoportba tartozók itt is csak szubjektív módon becsülhetők. Ezért csak szinte teljesen azonos 

profilú, azonos körülmények között működő intézmények összehasonlítására alkalmas a 

módszer. Ezért elsősorban a homogén közoktatásban alkalmazzák. 

3.3.4. Nagy-Britannia 

Nagy-Britanniában az értékelésre négyfokozatú skálát használnak. (Kiváló - Igen kielégítő 

– Kielégítő – Nem kielégítő) (Yorke, 1995) A teljesítmény mérése a hallgatókkal kitöltetett 

kérdőívek alapján történik. A mutatókat három csoportba sorolják: intézményre vonatkozók 
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(hallgató/oktató arány, kiadások, felvételi határok stb.), teljesítményre vonatkozók 

(ösztöndíjak, publikációk, külső ipari megbízások száma, hallgatók teljesítménye,    

fluktuáció stb.), társadalmi tényezőkre vonatkozók (hallgatók nemi összetétele, szakok 

változatossága stb.). A mutatóknak rendelkezniük kell a következő tulajdonságokkal: 

érvényesség, érthetőség, megbízhatóság, feldolgozhatóság, manipulálhatatlanság. 

3.3.5. Ausztrália 

Ausztráliában a brit rendszer bővített változatát használják. A szintén hallgatók által 

kitöltött kérdőívek öt kérdéskörre vonatkoznak: a hallgatók tudására, a képzési program 

előadásainak hatékonyságára, a program adminisztrációjára és vezetésére, az elérhető 

lehetőségekre és a program által nyújtott szakképesítés használhatóságára. 

Az eredmények feldolgozásánál ügyelni kell arra, hogy a különböző képzési formák és 

szakok nem összehasonlíthatóak. Csupán a képzések hatékonysága vethető össze. Egy 

bizonyos egyetem vagy főiskola eredményeit nem szabad etalonként állítani a többi számára. 

3.3.6. FEANI 

A European Fedaration of National Engineering Associations (www.feani.org, 2000) 

minőségértékelő rendszere 16 kérdéscsoportot vizsgál. Ezek között megtalálhatóak az 

intézmény menedzselésével kapcsolatos témakörök (minőségpolitika, a vezetés felelőssége és 

hatásköre, szerződések megkötése stb.), a képzési programok működésével kapcsolatos 

témakörök (programtervezés és felügyelet, dokumentálás, programszabályozás, felvétel, 

értékelés stb.) és a humán- és egyéb erőforrásokkal kapcsolatos témakörök is. (Munkaerő 

toborzás, munkaerő továbbképzés és fejlesztés, beszerzett termékek és szolgáltatások, 

statisztikák stb.)  
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 4. A MINŐSÉGMENEDZSMENT MODELL KIALAKÍTÁSA  
Hipotézisek: 

• Az ISO szabványsorozat filozófiája és a TQM filozófia közti különbség megszűnt 

• A TQM alapelveire építve kell létrehozni egy, a felsőoktatásban alkalmazható 

minőségmenedzsment modellt  

4.1. MINŐSÉGMENEDZSMENT AZ OKTATÁSBAN MAGYARORSZÁGON 

4.1.1. Előzmények 

Magyarországon többszáz éves híres egyetemek működnek. Egyesek szerint a „dicső múlt” 

önmagában garancia a minőségre, s nincs szükség semmilyen külső vagy belső értékelő 

rendszerre. A kilencvenes években megváltoztak az egyetemek működési feltételei, 

környezeti körülményei. A kapuk sokak előtt szélesre nyíltak, a sokáig kis létszámokkal 

dolgozó, „elitképzést” folytató magyarországi felsőoktatásban néhány év alatt 

megduplázódott a hallgatók száma. E változások szükségessé tették a jogi szabályozás 

átdolgozását. A rendszerváltás utáni kormányok kivétel nélkül felismerték ezt, s kiemelten 

kezelték a felsőoktatás2 minőségmenedzsmentjének kérdését, annál is inkább, mert az előbb 

említett Agenda 2000 című EU jelentésen kívül az IMF és az OECD is megfogalmazta ilyen 

irányú elvárásait hazánkkal szemben. (OECD, 1995) Bár a jogi szabályozás igyekezett 

alkalmazkodni az elmúlt 10-15 év társadalmi változásaihoz, a különböző kormányok sokszor 

elhamarkodottan, nem kellő alapossággal és következetességgel hozták meg a szükséges 

intézkedéseket.  

 

4.1.2. Az oktatás minőségmenedzsmentjének szabályozó keretei 

A magyar országgyűlés 1993-ban fogadta el az első önálló felsőoktatási törvényt. (A 

továbbiakban: Ftv.) E törvény határozta meg az olyan – az oktatás minőségmenedzsmentje 

szempontjából is – alapvető szabályokat, melyek pl. a felsőoktatási intézmények létesítésére, 

állami elismerésére, az intézmények autonómiájára, a felsőfokú képzési formákra, az 

oktatókkal szemben támasztott követelményekre vonatkoztak. (Ftv., 2003) A törvény 

rendelkezett az Országos Akkreditációs Bizottság (az 1996-os törvénymódosítás után      

                                                 
2 Nem csak a felsőoktatás minőségmenedzsmentjének, de a közoktatás minőségmenedzsmentjének kérdését is 

komolyan vették a kormányok. Ennek eredménye a „Comenius” program, melyet részletesen l. később 
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1997-től: Magyar Akkreditációs Bizottság – MAB) felállításáról, melynek feladatául szabta a 

külföldi példák alapján a hazai felsőoktatási intézmények minőségellenőrzésének (külső 

minőségértékelésének) kidolgozását. Létrejött (az oktatási miniszter tanácsadó testületeként)  

a Felsőoktatási Tudományos Tanács (FTT) is.  

E törvény a nemzeti képzési politika alapkövét jelentette. Ennek alapján kellett volna a 

nemzeti képzési minőségügyi politika részeként megalkotni a felsőoktatás fejlesztési törvényt, 

mely azonban a mai napig  sem készült el. Ehelyett csupán egy országgyűlési határozat 

született (OGYH, 1995.), mely meghatározta az állam céljait a felsőoktatás fejlesztésével 

kapcsolatban. A határozatban megjelenő „pénzügyi szemléletnek” köszönhető az, hogy az 

1996-ban módosított Ftv. az intézményi integrációt tekintette a felsőoktatási reform csaknem 

egyedüli megvalósításának. Való igaz, hogy az integráció elve összhangban van azzal, a 

demingi alapelvvel, hogy minden minőségfejlesztés alapja először a „termékek” 

változatosságának csökkentése, majd az “átlagos” minőség javítása (Deming, 1982), de az 

integráció erőltetése, sőt az akreditációs feltételek szigorításával lényegében kötelezővé tétele 

azonban rövid távon inkább minőségromlással, mint javulással járt. Olyan rövid - mindössze 

kétéves - határidővel írta elő az egyesülést az intézmények számára, mely 

összeegyeztethetetlen a felsőoktatás életciklusával, fejlődési ütemével. Ez nagyon sok 

feszültséghez és súrlódáshoz vezetett, s ezek a zavaros működési körülmények negatívan 

befolyásolták az oktatás minőségét. 

4.1.3. A felsőoktatási törvény minőségösztönző előírásai 

A graduális és posztgraduális oktatás minőségbiztosítási szabályozásainak tekintetében 

egyaránt három szintet különböztethetünk meg: 

1. A törvényi szabályozás szintjét 

2. Az egyetemi / kari szabályozás szintjét 

3. A képzések belső szabályozási szintjét 

 

4.1.3.1. Minőségösztönző elemek a Felsőoktatási törvényben (Ftv, 1993)  

 A személyi háttér: A Ftv. 6. fejezet 14.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a tanársegédek 

és adjunktusok kinevezése határozott időre – legfeljebb négy évre – szól. A tanársegédek 

kinevezése egyszer, az adjunktusoké két alkalommal ismételhető meg. Az Ftv-nek ez a 

rendelkezése a felsőoktatási intézmények oktatóit arra kényszeríti, hogy nyolc illetve tizenkét 

éven belül érjék el azt a tudományos fokozatot, amellyel vezető oktatói státuszba kerülhetnek, 

mivel a szerződések lejártával el kell bocsátani a követelményeket nem teljesítő oktatókat. Ez 



 A modell kialakítása 
 

Bérces Roland Ph.D. értekezés 2004        34 

a követelmény a minőségbiztosítási törekvésekben felhasználható, mert törvényes lehetőséget 

nyújt a nem megfelelő oktatók cseréjére, s ezáltal biztosítja a magas színvonalú személyi 

hátteret az oktatási folyamat részére. 

A Ftv. 6. fejezet 14.§ (3) bekezdése kötelezi a felsőoktatási intézményt arra, hogy az 

alkalmazás, előremenetel és a folyamatos alkalmasság követelményrendszerét dolgozza ki 

oktatóival szemben. A kialakítandó minőségmenedzsment rendszer keretein belül tehát 

lehetőség van oktatói követelményrendszer kiépítésére, s ennek segítségével az oktatási 

intézmény saját minőségkövetelményeit érvényesítheti törvényes keretek között.  

A Ftv. 7. fejezet 25.§ (3) bekezdése az egyetemi habilitációs szabályzatokra, a 

habilitációs eljárások formai követelményeire vonatkozik. Az oktatási intézmény saját 

habilitációs szabályzatát a minőségtervezés és minőségmenedzselés harmonikus rendszerébe 

illesztheti, megalkotva azokat a normákat, amelyek ellenőrizhetők és egyértelműen a minőség 

javítását ösztönzik.  

A tantárgy struktúra: A Ftv. 9. fejezet 32.§ (2) bekezdés alapján az oktatók jogosultak a 

tananyag meghatározására, az oktatási programok és tananyagok fejlesztésére, a hallgatók 

tanulmányi munkájának és teljesítményének értékelésére. Ez a jogosultság a 

minőségmenedzsment rendszerben a minőségellenőrzés egyik bázisát adhatja. 

Az oktatók és tantárgyak hallgatói véleményezése: A Ftv. 9. fejezet 32.§ (3) bekezdés 

alapján a hallgatók jogosultak az előadók és más oktatók megválasztására, a párhuzamosan 

meghirdetett foglalkozások közötti választásra, az oktatók munkájának véleményezésére. Ez a 

rendelkezés a minőségmenedzsment rendszer lényegi eleme, hiszen lehetőséget ad a tanár – 

diák nézetek ütköztetésére, a pozitív vagy negatív kritika alapján történő mérlegelésre. A 

posztgraduális képzési formák keretében a hallgatói véleményezési rendszer igen, míg – 

objektív okokból – a szabad tanárválasztás a legtöbb esetben nem megoldható.   

A minőség biztosítása: A Ftv. 15. fejezet 64.§ (2) bekezdés kötelezi az intézmény 

önkormányzatát arra, hogy az oktató- és kutatómunka minőségét biztosító és ellenőrző 

intézkedéseket vezessen be. Az Ftv. tehát indokoltnak tartja és szorgalmazza a 

minőségmenedzsment rendszerek bevezetését a felsőoktatásban. 

 Általános tapasztalatként elmondható, hogy a piacon lévő nevesebb oktatási 

vállalkozások is a fentiek szellemében cselekszenek, bár rájuk – értelemszerűen – a 

felsőoktatási törvény előírásai nem vonatkoznak. 

A minőségmenedzsment rendszer alapjait, törvényes kereteit a Ftv. szabályai csak 

részben adják meg. A törvény – a felsőoktatási intézmények autonómiája miatt – a 



 A modell kialakítása 
 

Bérces Roland Ph.D. értekezés 2004        35 

minőségbiztosítás által érintett folyamatok részletes szabályozását az oktatási intézményekre 

bízza.  

4.1.3.2. Az egyetemi / kari szabályozás 

A minőségmenedzsment rendszer egyetemi/kari szabályozását a legtöbb intézmény mára 

már kidolgozta. Ahol ilyen igény felmerült, ott nemcsak a graduális oktatással kapcsolatban, 

de a posztgraduális oktatással kapcsolatban is rögzítették a minőségmenedzsment 

koncepciókat önálló dokumentumként is, és részben más egyetemi szabályozó 

dokumentumok elemeibe beépítve (pl. tanulmányi és vizsgaszabályzatok, SZMSZ-ek stb.) A 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi 

Karán – már a Kar 1998. július elsejei megalakulásától kezdve – nagy hangsúlyt fektetünk a 

minőségmenedzsment kérdéskörére. Elkészült a minőségmenedzsment kari koncepciója, 

összhangban az egyetem hosszú távú stratégiai célrendszerével. A koncepció felvázolja a 

Karon folyó graduális és posztgraduális oktatás, valamint a minőségösztönző gazdálkodási 

rendszer kialakításához szükséges alapelveket, eszközöket és erőforrásokat. Sőt az elmúlt 

évek oktatási tapasztalata, hallgatói visszajelzései alapján sor került a graduális és a 

posztgraduális szakok terén is az első – a minőségmenedzsment rendszer eredményeit 

felhasználó – tantervmódosításokra is.  

 

4.1.3.3. A képzések belső szabályozása   

Elkészültek a képzések belső minőségszabályozásai is – legalábbis az államilag elismert 

intézményekben folyó posztgraduális képzések tekintetében. Jelentős motiváló szerepet 

játszott ebben az élesedő piaci verseny, ami rákényszerítette az egyes posztgraduális 

képzéseket gesztoráló tanszékeket/intézeteket valamilyen belső minőségmenedzsment 

szabályozás felállítására. Ezek általában tanulmányi és vizsgaszabályzatok (BME, 1999), 

SZMSZ-ek, belső utasítások, körlevelek formájában jelennek meg, de mind a vállalkozói 

szférában, mind az állami oktatási intézmények körében arra is van példa, hogy ISO 9001 

vagy ISO 9002 szerint tanúsított - minőségbiztosítási rendszert építettek ki és tartanak fenn.  

 Ezek a szabályozások részletesen leírják az oktatás folyamatát, a minőség szempontjából 

fontos mérendő paramétereket, az alkalmazott mérési módszert, a visszacsatolás módját, a 

felelősségeket és hatásköröket, de elmondható, hogy „ahány ház, annyi szokás”. Nem létezik 

egységes képzési szintű minőségmenedzsment rendszer. 

Az Ftv. 1999-es módosítása nyomán 2000. január 1-jével megalakultak az integrált 

felsőoktatási intézmények. Ezzel együtt a minőségmegőrzés és -javítás érdekében a törvény 
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előírta az intézmények számára a belső minőségértékelési rendszer létrehozását és folyamatos 

működtetését 2001. december 31-i határidővel (Ftv, 2003; Dinya, 1999; Veress-Agg, 1999), s 

intézkedett a kreditrendszer 2002-től történő általános bevezetéséről is. 

Látható tehát, hogy a törvényi, jogszabályi keretek adottak a felsőoktatási 

minőségmenedzsment rendszerek kialakításával kapcsolatosan, ettől kezdve csak az e téren is 

nagy autonómiával rendelkező egyes intézményeken múlik, hogy milyen belső rendszert 

alakítanak ki önmaguk számára.  

4.1.4. A külső minőségértékelési modell: intézményi akkreditáció 

A akkreditáció mint fogalom eredetileg valamely külföldre kiküldött személy (diplomata) 

felhatalmazottságának, jogainak hitelesítését jelentette. Az angolszász országokban e 

„személyi hitelesítési folyamat” alapján jött létre a későbbiekben az intézmények, köztük az 

oktatási intézmények akkreditációja. A sokféle eljárás közül e területen ma már csak kettőt 

alkalmaznak. 

1. A szakmai akkreditáció: (proffessional accreditation) Az adott szakma valamely 

országos testülete vizsgálja a képzési folyamatot, a kiadott diplomákat, s tanúsítja, 

hogy az intézmény a szakmát megfelelő színvonalon oktatja. Ilyen akkreditációval 

rendelkezik például a Veszprémi Egyetem vegyészmérnöki szaka, melyet a brit 

Institution of Chemical Engineers szervezet hitelesített. 

(Veszprémi Egyetem honlapja, http://www.fmt.vein.hu/mkbeisk/, 2003) 

2. Intézményi akkreditáció: (regional accreditation) Egy adott állam, esetleg több 

állam (régió) által kijelölt testület vizsgálja, hogy az intézmény megfelel a számára 

jogszabályilag előírt követelményeknek, s jogosult a diplomák kiadására. 

A Felsőoktatási törvény felhatalmazása alapján a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) 

1993-tól folyamatosan végzi a felsőoktatási intézmények hitelesítését. A MAB több ország 

tapasztalatait felhasználva alakította ki saját értékelő rendszerét. E kritériumrendszer kilenc fő 

pontból áll, melyek mindegyike további alpontokat – összesen 32-t – foglal magába.  
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T4. táblázat: A Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszere  

FŐKRITÉRIUMOK 

1. Vezetés 6. Vevői elégedettség (külső és belső vevők) 

2. Üzletpolitika és stratégia 7. Dolgozói elégedettség 

3. Dolgozók irányítása 8. Társadalmi kihatás 

4. Erőforrások 9. Üzleti eredmények 

5. Folyamatok  

Az értékelés magját az USA3 és az EU csaknem azonos minőségértékelő rendszerén 

alapuló, Magyar Nemzeti Minőségi Díj kritériumai adják. Az alpontokat százpontos skálán 

értékelik, majd súlyozzák és összegzik. A fő pontok a T4. táblázatban láthatók. Ezek 

segítségével megállapítható az intézmény minőségképessége (adottságok) és 

tevékenységeinek minősége (eredmények). (MAB, 2000) Ez becslés, s csak az intézmény 

önmagához viszonyított változását jellemzi. Különböző intézmények összehasonlítására, 

rangsorolásra nem alkalmas. Korlátozott összehasonlítás végezhető a minőségfejlesztési 

eredmények terén.  

A holland rendszerhez hasonlóan első lépésként az intézmény önértékelést készít, majd 

fogadja a MAB által kijelölt látogató bizottságot (Visiting Committees), mely háromnapos 

vizsgálatot folytat. Ennek végeztével a bizottság javaslatot tesz a képzés akkreditálására, 

esetleg a diploma kiadási jog szüneteltetésére, az intézmény megszüntetésére vagy más – a 

képzés színvonalát biztosító – intézkedésre. A brit rendszerhez képest visszalépés, hogy az 

akkreditálás során nem értékelik az intézmény ipari kapcsolatatit. Megjegyzem, hogy a 

legtöbb magyarországi felsőoktatási intézménynek eddig nem sikerült olyan ipari hátteret 

kialakítani, mely jelentősen (s minden bizonnyal pozitívan) befolyásolná a képzések 

színvonalát. 

2000-re befejeződött a magyarországi felsőoktatási intézmények akkreditációja.          

(A10. ábra) Több intézmény 1993-1998 között, legtöbbször azért kapott csak ideiglenes 

akkreditációt mert nem feleltek meg a törvényben előírt “egyetem” definíciónak. Az ilyen 

intézmények számára az egyetlen megoldás az integráció volt, ami viszont átmeneti 

minőségromlással járt. A folyamatos minőségfejlesztés érdekében az intézményeknek éves 

jelentést kell készíteniük minőségügyi helyzetükről, akkreditációjukat a MAB négy évente 

felülvizsgálja, nyolc évenként pedig a teljes hitelesítési eljárást megismétli. Ugyanakkor 

                                                 
3 USA: Malcolm Baldrige National Quality Award, EU: European Foundation for Quality Management 
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kritikaként fogalmazódhat meg a MAB munkájával kapcsolatban, hogy az akkreditáció során 

az intézmények egymást ellenőrzik. Magyarország kis ország kevés intézménnyel, s ennek 

kapcsán a tudományos élet vezető személyiségei közti szoros személyes kapcsolatokkal. 

Emiatt nincs igazán független látogató bizottság, s ez a „ma én ellenőrizlek téged, holnap te 

engem” szemlélet legalábbis a külső minőségbiztosítási rendszer értelmességének, 

eredményességének megkérdőjelezhetőségét vetheti fel. Véleményem szerint részben ennek is 

köszönhető, hogy a MAB csak egyetlen esetben kényszerült a diplomakiadási jog 

felfüggesztésére. 

A10. ábra: A MAB által  akkreditált intézmények Magyarországon (Forrás: MAB) 
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Mára minden EU tag- és tagjelölt államban kidolgozták a felsőoktatás 

minőségértékelésének általános modelljét, de a szakirodalomban kevés a konkrét – az 

általános minőségmenedzsment rendszereknél egyszerűbb, alkalmazhatóbb és esetleg a vevői 

elégedettség mérésére vonatkozó értékelési módszerekkel megtámogatott modell. Ezek 

kialakítása a legtöbb helyen még csak folyamatban illetve kísérleti stádiumban van.  
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4.2. A SZÁZADVÉG DILEMMÁJA: ISO VAGY TQM?  

4.2.1 A korai ISO szabványok és a TQM kapcsolata  

Sok publikáció taglalja az elsősorban termelő szervezetek számára kialakított, sokszor 

bürokratikus és szolgáltatókra – és véleményem szerint speciálisan az oktatási intézményekre 

- nehezen adaptálható „régi” (2000 előtti)  ISO 9000-es szabványsorozat oktatási szervezetek 

számára nyújtotta előnyöket (Doherty, 1993; Doherty, 1995; Patten, 1993) vagy éppen 

hátrányokat. (Halliday, 1993a; Halliday 1993b; Tovey, 1994) Mások a TQM alkalmazása 

mellett érvelnek. (Bryne, 1998; Coate, 1999; Storey, 1993) Egyesek számára az ISO 9000-es 

sorozat jelenti az alapot, amire kiépíthető a TQM, mások úgy vélik, hogy a TQM magával 

hozza a folyamatok olyan mértékű javulását, aminek segítségével könnyedén megszerezhető 

az ISO 900x szerinti tanúsítvány. Megint mások számára sem a TQM, sem az ISO 9000 mint 

keret nem jelentős, mivel az a lényeges, hogy saját belső minőségügyi rendszerüket építsék ki. 

(Mergen-Grant-Widrick, 2000)  

Az ISO alkalmazása során elérhető az egyértelműen dokumentált oktatási/képzési 

feladatok rendszere, ezzel az egyértelmű és kizárólagos felelősségek köre. Az a kötelezettség, 

ami előírja a feltételek szigorú biztosítását, egyben a megbízható teljesíthetőséget is garantálja 

a képzési folyamat minden részében. A sokrétű dokumentációs rendszer lehetővé teszi a 

felelősségek egyértelmű visszakeresését. Az ISO igen részletes folyamatszabályozás azzal a 

céllal, hogy a minőség a képzési folyamat minden részében állandó legyen. Ez feltételezi a 

dokumentációs rendszer komplexségét, a tételes rögzítéseket, az állandó visszacsatolás 

érvényesítését, a külső – harmadik fél által végzett – minősítés rendszerességét és ennek 

következményeit. (Horváth-Pőcze, 1995; Krisztián, 1996; Harvey, 1997) 

Mégis sok jó tulajdonsága ellenére kezdetben (az ISO 9000:2000-es szabványsorozat 

megjelenése előtt) az ISO inkább statikus rendszer volt, mely csupán a minőség valamilyen 

szinten tartását, s nem annak folyamatos fejlesztését tette lehetővé. Az 1994-ben megjelent 

ISO sorozat és a TQM rendszer szemléletében több olyan jól érzékelhető különbség van, mely 

az oktatás minőségmenedzsmentjének vonatkozásában a TQM-et teszi hatásosabban 

alkalmazható rendszerré. E különbségeket a T5. táblázat foglalja össze. 

A 2000-es változtatás előtt az ISO a működésre / működtetésre orientált volt, míg a TQM 

ember- és hatékonyságközpontú rendszer. Habár az ISO és a TQM elemei számos ponton 

kapcsolódnak egymáshoz, s nem vitás, hogy az ISO által előírt „kényszerpálya” hathatós 

eszköz az oktatási folyamat egyes szakaszai minőségének szavatolásához, a TQM folyamatos 
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fejlesztést előíró szemlélete célirányosabban és hatékonyabban alkalmazható az oktatás 

körülményei között.  

T5.táblázat: A TQM és az ISO 9000:1994 szemlélet különbségei az oktatás szempontjából 

TQM ISO 

A szervezet (a képzés) vezetési filozófiája Adott részlet, folyamat minőségi rendszere

Oktatási, képzési elvek és szabályok 
kijelölése, választhatósága 

Minden feladat elemeinek szigorú 
szabályozása, dokumentálása 

A kijelölt elvek és szabályok egyéni 
felelősség alapján történő megoldásainak 
lehetősége 

Csak az előírtak betartásával végzendő 
tevékenység 

Folyamatos önértékelés a megvalósulás 
során 

Külső szervezet értékelése és tanúsítása 
meghatározott időközönként 

Széleskörű, nyitott kommunikációs rendszer Sajátosan zárttá alakított rendszer 

Az oktatás / képzés résztvevőinek kölcsönös 
bizalmon alapuló együttműködése 

Csak a szolgáltatást igénybe vevő 
bizalmára törekszik 

A minőség a folyamat minden részén jelen 
van, maga a rendszer is felhasználó  

Csak a külső felekre koncentrál 

Az oktatás / képzés teljes körének állandó 
fejlesztése, innovációja 

Csak az adott kör minőségére koncentrál, 
annak állandó szinten tartására irányul 

A minőségi képzésben mindenki érdekelt, ezt 
érvényesíteni a vezetés feladata 

Csak szigorúan a munkával kapcsolatos 
feladatra kiképezve és ezt dokumentálva 

Véleményem szerint értelmetlen elméleti úton vitatkozni az ISO vagy TQM kérdéséről. 

Nincsen egyedüli üdvözítő megoldás, minden a szervezeti felépítésen és a szervezeti kultúrán 

múlik. Egy dolog mindenesetre biztos: az ISO szabvány előírásait fenntartások nélkül követni 

vesződséges és egyhangú folyamat. Mivel az ISO rendszer alapja a teljes dokumentáltság, 

fennáll a veszély, hogy „aktagyártó” szervezetet hozunk létre, különösen akkor, ha a rendszert 

nem házon belül fejlesztettük ki, hanem külső szakértő helyezte üzembe.   

Ma hazánkban mind a kétféle minőségmenedzsment rendszer ismert az oktatás területén. 

Általában az államilag elismert oktatási intézményekben inkább a TQM – vagy annak 

szellemében dolgozó, de nem nevesített – rendszert, míg a piaci szférában működő oktatási 

vállalkozások, – annak jobban számszerűsíthető piaci értéke miatt – inkább az ISO 900x 

minőségbiztosítási rendszert alkalmazzák. (Ellenpélda persze mindkét területen található.) 

A 2000-ben megjelent módosított ISO szabvány (MSZ EN ISO 9001:2000) sok TQM 

elemet beépített előírásai közé, így egyrészt új lehetőségeket nyitott az oktatási intézmények 

számára az ISO szabvány alkalmazásával kapcsolatban, másrészt az ISO vagy TQM vitát 

részben okafogyottá tette. (Veress, 2000)  
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4.2.2. Az ISO szabványsorozat útja a TQM felé 

4.2.2.1. Az ISO 9000 szabványok fejlődése 

Az International Organization for Standardization (ISO), olyan 1947-ben alapított nem 

állami szervezet, mely kb. 130 ország nemzeti szabványosítási szervének világméretű 

szövetsége, országonként egy képviselettel. Az ISO küldetése az, hogy segítse a 

szabványosítást és az ehhez kapcsolódó tevékenységek fejlődését a világon a céllal, hogy 

előmozdítsa az áruk és szolgáltatások nemzetközi áramlását illetve a tudományos, 

technológiai és gazdasági együttműködést. Az ISO munkája nemzetközi megállapodásokhoz 

vezet, melyek Nemzetközi Szabványokként (International Standards) jelennek meg. (Forrás: 

www.iso.ch) 

Az ISO 9000 sorozat nemzetközi minőségügyi szabványok és előírások csoportja, 

melyeket 65 ország alkalmaz. Ez a leggyakrabban használt minőségügyi rendszer, mivel a 

világ minden táján több mint 300.000 szervezet (ebből kb. 80.000 a szolgáltatási szektorban) 

vezette be az ISO 9001/9002/9003-at. (Forrás: www.iso.ch) Az T6. táblázat az ISO 9000 

szabványok legfontosabb fejlődési szakaszait mutatja be. 

T6.táblázat: Az ISO 9000 szabványok fejlődése 

Év Kibocsátott szabvány 

1979 BS 5750 sorozat (Nagy Britannia)

1987 ISO 9000:1987sorozat 

1994 ISO 9000:1994 sorozat 

2000 ISO 9000:2000 sorozat 

 

Az ISO 9000 szabványok története a NATO és az autóipar szabványosítás iránti igényével 

kezdődött. Az első minőségügyi rendszereket olyan területeken vezették be, mint a 

honvédelem (Military Standards) és az olyan speciális iparágak mint az űrrepülés, repülés és 

atomenergia-felhasználás. Ezeken a területeken a minőségügyi rendszer bevezetése nem volt 

elégséges, a tevékenységek szabályozását és végrehajtását dokumentálni kellett. Ez vezetett a 

minőségbiztosítási rendszer szabványok kifejlődéséhez.  1979-ben a Brit Szabványügyi 

Hivatal (BSI) kibocsátotta a BS 5750-et, mely az első polgári felhasználásra készült 

minőségbiztosítási szabvány volt.  Ez a szabvány volt az ISO 9000 nemzetközi minőségügyi 

rendszer szabványainak alapja. Számos nemzeti gyakorlatot figyelembe vettek, végül 1987-

ben az ISO Technikai Bizottság (ISO/TC 176) létrehozta az ISO 9000 szabványsorozatot, 

mely az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból illetve az AQAP standardokból, 
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feljegyzésekből, kommentárokból merített formátumot és ötleteket. Ez a szabvány szolgáltatta 

az alapot a minőségügyi rendszer széleskörű elterjedéséhez. Ez - mint a BS 5750 - három 

követelménycsoportot foglalt magában. A három modellt külső tanúsítási célokra lehetett 

felhasználni. 

Az ISO szabályzata előírja, hogy minden szabványt legalább öt évente egyszer felül kell 

bírálni, hogy megvizsgálják, érvényben maradhat, átdolgozásra szorul vagy vissza kell vonni. 

1994-ben az ISO 9000 sorozat szabványait átdolgozták és újra kiadták. Az ISO 

9001/9002/9003:1994 szabványok gyökeresen nem változtak meg az 1987-es verzióhoz 

képest, de némi fejlődés már tapasztalható, hiszen az 1994-es kiadás jobban segítette az 

értelmezést, jobban fókuszált a megelőzésre, és fontos elemként immár javarészt a felső-

vezetésre hárította a minőség iránti felelősséget. 

A szabványok következő kötelező felülvizsgálatát követően született meg az ISO 

9000:2000 család, mely 2000. december 15-én jelent meg. 

4.2.2.2. ISO 9000:1994 szabványsorozat 

Az ISO 9000:1994 szabvány sorozat idén még érvényben van. Mind az ISO 9000:2000 

sorozat és az 1994-es verzió egyidejűleg forgalomban volt három évig, ami azt jelentette, 

hogy e közös időszakban tanúsítványt az ISO 9001:1994, az ISO 9002:1994, az ISO 

9003:1994 vagy az ISO 9001:2000 alapján is ki lehetett kiállítani. 2003. december 15-től 

minden az 1994-es ISO szabványok alapján kiállított tanúsítás érvényét veszti, s kizárólag az 

ISO 9000:2000 sorozat - és az ISO 9001:2000 általi tanúsítás - lesz hatályos. 

Az ISO 9000:1994 sorozat útmutató dokumentumokból, a minőség-rendszer 

követelményeiből, szókészletből és az ellenőrzés irányelveiből épül fel. 

Az ISO 9000-x és az ISO 9004-x szabványsorozatok útmutató dokumentumok. Háttér 

információval szolgálnak azon szervezetek részére, akik dokumentált rendszereket vezetnek 

be. Segítenek az ISO 9001/9002/9003:1994 értelmezésében és az alkalmazás magyarázatában.  

Az ISO 9001/9002/9003:1994 minőségügyi rendszer követelmények, melyeket külső 

minőségbiztosítási célokra lehet felhasználni. E szabványok alapján tanúsítvány bocsátható 

ki. A szervezetre alapvetően jellemző fő tevékenység határozza meg, hogy melyik szabványt 

kell alkalmazni. Az ISO 9001/9002/9003:1994-ben található minőségbiztosítási rendszer 

követelmények meghatározzák azokat a kívánalmakat, melyekkel a minőségi rendszernek 

rendelkeznie kell. Ezek általánosak és elvileg gyártó és szolgáltató szervezetek által egyaránt 

alkalmazhatók. A minőségügyi rendszer bevezetésének a fő célja, hogy a szervezet munkája 
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hatékonyabbá váljon, nyomon követhetővé tegye a működést, vásárlói bizalmat teremtsen, 

minden alkalommal azonos szintű (állandó) teljesítményt nyújtson. A tanúsítvány a kezdeti 

időszakban (1994-98) versenyelőnyként is megjelent, de ahogy növekedett a tanúsítvánnyal 

rendelkező vállalatok száma, (lásd: A2-es ábra) úgy kellett egyre inkább más eszközöket is 

kitalálni egymás teljesítményének felülmúlására. 

Az ISO 9000:1994-es sorozat fontos kiegészítő szabványai közt található a 

minőségirányítás és minőségbiztosítás szókészlete, (ISO 8402:1994) illetve irányelvek a 

minőségügy rendszerek ellenőrzéséhez (ISO 10011-1:1990 Ellenőrzések, ISO 10011-2:1991 

Minőségügyi rendszerellenőrök szakképzettségi követelményei, ISO 100111-3:1991 

Minőségügyi ellenőrzési programok irányelvei). 

4.2.2.3. Az ISO 9000:2000 szabvány sorozat felépítése, célja 

Az ISO 9000:2000 sorozat megszületésének oka egyrészt, hogy az ISO protokoll előírja a 

szabványok öt évenkénti felülvizsgálatát, másrészt  ahogy az alkalmazók száma növekedett és 

a szektorok szélesedtek, egyre nagyobb igény jelentkezett a sorozat frissítésére. Annak 

érdekében, hogy jobban megértsék a felhasználók minden csoportjának szükségleteit, az ISO 

szakemberei az átdolgozás előtt széleskörű felmérést végeztek a világ minden táján. Ennek 

köszönhetően az új sorozat szabványai figyelembe vesznek a minőségügyi rendszerekkel 

kapcsolatos minden korábbi tapasztalatot. Az átdolgozott szabványok segítettek azoknak a 

szervezeteknek, amelyek túl akartak lépni a minőségügyi rendszer követelményeinek való 

„egyszerű megfelelésen”, mellyel csupán a tanúsítványt kívánták megszerezni. Az átdolgozott 

szabványok közvetlenül alkalmazhatók kisebb, közepes és nagy szervezetekben, mind a 

magán, mind az állami szektorban illetve az ipari, a szolgáltató, a humánszolgáltató, a 

software stb. területeken egyaránt. 

Az ISO 9000 szabványsorozat átdolgozásának célja kettős. Először is, egy egyszerűsített 

szabványsorozat kialakítása, mely egyaránt alkalmazható bármely szektorban tevékenykedő, 

bármilyen méretű szervezetekre. E célkitűzés legfontosabb oka az volt, hogy az ISO 

9000:1994-es család mintegy 27 szabványt és dokumentumot tartalmaz. A szabványoknak ez 

a burjánzása nagy terhet rótt az ISO 9000 felhasználóira. Ennek megoldásaként az ISO 

9000:2000 család csupán négy elsődleges szabványból és csökkentett számú kiegészítő 

dokumentumból áll (irányelv szabványok, brosúrák, technikai jelentések, technikai 

meghatározások). A T7. számú táblázat a négy elsődleges szabványt ismerteti. 
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T7.táblázat: Az ISO 9000:2000 sorozat elsődleges szabványai 

Szabvány Rövid leírás 

ISO 9000:2000 
Minőségirányítási rendszerek – 
Alapelvek és szókészlet – Az 
ISO 8402:1994 és az ISO 9000-
1:1994 felülvizsgálata 

Meghatározza a szabványok értelmezésének 
kiindulópontját, a rendszer sarkköveit, az ISO 9000:2000 
családban használt kifejezéseket és definíciókat. A fő 
szakkifejezés csoportok: minőség, menedzsment, 
szervezet, folyamat és termék, jellemzők, ellenőrzés és 
minőségbiztosítás a mérési folyamatokban. 

Az ISO 9001:2000 
 Minőségirányítási rendszerek – 
Az ISO 9001:1994, az ISO 
9002:1994 és az ISO 9003:1994 
felülvizsgálata 

A követelmények öt fő szakaszra épülnek: 
minőségirányítási rendszer, a menedzsment felelőssége, 
erőforrás menedzsment, termék előállítás, mérés, elemzés 
és fejlesztés. Ez az öt szakasz határozza meg, mit kell 
tenni, hogy olyan terméket állítsunk elő, mely megfelel a 
vevők, illetve a törvények és szabályozások 
követelményeinek. 

Az ISO 9004:2000 
 Minőségirányítási rendszerek a 
teljesítmény javítására – Az ISO 
9004-3:1993, az ISO 9004-
4:1993 és az ISO 9004-4:1994 
felülvizsgálata 

Az ISO 9004:2000 az ISO 9001:2000 előnyeinek 
kiterjesztése minden fél számára, mely érdekeltek vagy 
érintettek az üzleti tevékenységben. Segít egy 
egyszerűsített önértékelésben, és tanácsod ad a 
folyamatos fejlődés eléréséhez. Számos TQM-hez 
hasonló jellemzővel rendelkezik. Az ISO 9001:2000 és az 
ISO 9004:2000 felépítése és terminológiája harmóniában 
van egymással, hogy könnyebben lehessen ezeket együtt 
használni, és egyikről a másikra váltani. 

Az ISO 1901-1:2001 A minőség 
és környezetvédelmi ellenőrzés 

alapelvei  
Ez a szabvány lép az ISO 
10011-2:1991, az ISO 10011-
3:1991 és az ISO 14010, 1411, 
14012:1996 helyébe. 

A szabvány a minőségügyi rendszerek ellenőrzését, a 
környezetvédelmi rendszereket és az integrált 
rendszereket szabályozza. Ez a szabvány lehetővé teszi 
mind az egyéni menedzsment rendszer, mind az integrált 
rendszerek ellenőrzését.  

A lehetséges mértékig integrálták az 1994-es sorozat 27 dokumentumának kulcspontjait a 

négy elsődleges szabványba, és a különböző szektorok igényeit elégítették ki azzal, hogy 

fenntartották a szabványok általános jellegét. Az ISO 9000:1994 szabványcsaládon belül lévő 

egyéb dokumentumokat is hivatalosan felülvizsgálta az ISO technikai bizottsága (ISO/TC 

176) a tekintetben, hogy szükséges-e az átdolgozás, a módosítás vagy a visszavonás. 

Az átdolgozás másik célja a megkövetelt dokumentáció mennyiségének és 

részletességének csökkentése. Az ISO 9001:2000 jelentősen csökkentette a szükséges 

dokumentációt, és kevésbé előíró, mint az ISO 9001/9002/9003:1994. Több rugalmasságot 

enged a szervezeteknek a minőségügyi rendszer dokumentálási módjának kiválasztásában. Ez 

lehetővé teszi, hogy minden egyes szervezet megalkossa azt a minimális mennyiségű 

dokumentációt, mely biztosítja a hatékony tervezést, folyamatainak vezérlését és ellenőrzését, 

és a minőségügyi rendszer végrehajtását és hatékonyságának folyamatos fejlődését.  
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4.2.2.4. ISO 9001:2000 fő változásai az ISO 9001:1994-hez képest 

Az átdolgozott ISO 9001 szabvány főbb változásait a felsővezetés kötelezettségeire és a 

vásárlók kielégítésére irányuló megnövekedett figyelem, a szervezeten belüli folyamatokra 

helyezett hangsúly és a folyamatos fejlődés koncepciójának a bevezetése jelentette. A 

változások megkövetelik, hogy a minőségirányítási rendszert mint folyamatok sorozatát 

tekintsük, és ne csupán kövessük, mondjuk az ISO 9001:1994 minőségirányítási rendszer 20 

különálló elemét.  

Az új szabvány nyolc minőségügyi alapelvének a szabványpontokban való megjelenítését 

a T8., míg a főbb változások jellegét T9. táblázat foglalja össze.  

T8.táblázat: Az ISO 9001:2000 szabvány alapelveinek megjelenése a szabványpontokban  

Alapelvek Szabványpont 

1. Vevőorientált szervezet 

5.1. A vezetőség elkötelezett-
sége 
5.2. Vevőközpontúság 
5.3.  Minőségpolitika  
5.4.1. Minőségcélok 
5.6. Vezetőségi átvizsgálás 
7.2. A vevővel kapcsolatos fo-
lyamatok 
7.2.1. A termékre vonatkozó kö-
vetelmények meghatározása 
7.2.2. A termékre vonatkozó kö-
vetelmények átvizsgálása 

7.2.3. Kapcsolattartás a vevővel
7.5.2. Az előállítás és a szolgál-
tatásnyújtás folyamatainak ér-
vényesítése ( validálása ) 
7.5.4. A vevő tulajdona 
8.2.1. A vevő megelégedettsége
8.3. A nem megfelelő termék 
kezelése 
8.4. Az adatok elemzése 
8.5. Fejlesztés      
8.5.1. Folyamatos fejlesztés 

2. A Vezetőség kiemelt szerepe 

4. Minőségirányítási rendszer 
4.1. Általános követelmények 
5. A vezetőség felelősségi köre 
6. Gazdálkodás az erőforrások-
kal  
7.2. A vevővel kapcsolatos fo-
lyamatok 
7.3. Tervezés és fejlesztés 

8.1. Általános útmutatás  
8.2.  Figyelemmel kísérés és 
mérés 
8.2.1. A vevő megelégedettsége
8.5. Fejlesztés 
8.5.1. Folyamatos fejlesztés 

3. Dolgozók széleskörű 
bevonása 

4.1. Általános követelmények 
5.3.  Minőségpolitika 
5.5. Felelősségi kör, hatáskör 
és kommunikáció 
7.5.  Előállítás és szolgáltatás 
nyújtása 
8.2.2. Belső audit 
8.2.3. Folyamatok  figyelemmel 
kísérése és mérése 
8.2.4. A termék figyelemmel kí-
sérése és mérése 

8.3. A nem megfelelő termék 
kezelése 
8.4. Az adatok elemzése 
8.5. Fejlesztés 
8.5.1. Folyamatos fejlesztés 
8.5.2. Helyesbítő tevékenység 
8.5.3. Megelőző tevékenység 
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T8.táblázat: Az ISO 9001:2000 szabvány alapelveinek megjelenése a szabványpontokban  

4. Folyamat alapú megközelítés 

0.2. Bevezetés – Folyamat 
alapú megközelítés 
4.1. Általános követelmények 
4.2. A dokumentálás általános 
követelményei 
5.5. Felelősségi kör, hatáskör 
és kommunikáció 
7. A termék előállítása 
7.1. A termék-előállítás megter-
vezése 
7.3. Tervezés és fejlesztés 
7.4. Beszerzés 

7.5.  Előállítás és szolgáltatás 
nyújtása 
7.5.1. Az előállítás és a szolgál-
tatás nyújtásának  szabályo-
zása 
7.5.2. Az előállítás és a szolgál-
tatásnyújtás folyamatainak ér-
vényesítése ( validálása ) 
7.5.3. Azonosítás és 
nyomonkövethetőség 
7.5.4. A vevő tulajdona 
7.5.5. A termék állagának meg-
őrzése 
8.1. Általános útmutatás 
8.2.  Figyelemmel kísérés és 
mérés 

5. A vezetők rendszer-
szemléletű gondolkodása 

4.1. Általános követelmények 
5.4.2. pont: Menedzsment fele-
lőssége – Tervezés – Minőség 
tervezés 
5.5. Felelősségi kör, hatáskör 
és kommunikáció 
5.5.1. Felelősségi körök és ha-
táskörök 
5.5.3. Belső kommunikáció 

6.1. Erőforrás menedzsment – 
Erőforrások biztosítása. 
8.2.  Figyelemmel kísérés és 
mérés  
8.4. Az adatok elemzése 
8.5. Fejlesztés 
8.5.1. Folyamatos fejlesztés 

6. Folyamatos fejlődés 

4.1. Általános követelmények 
5.1. A vezetőség elkötelezett-
sége 
5.2. Vevőközpontúság 
5.3.  Minőségpolitika 

5.4.2. Menedzsment fele-
lőssége  
5.6. Vezetőségi átvizsgálás 
6.1. Gondoskodás az erőforrás-
okról 
8.5. Fejlesztés 
8.5.1. Folyamatos fejlesztés 

7. Adatalapú, tényszerű 
megközelítés és döntéshozatal 

4.1. Általános követelmények 
4.2. A dokumentálás általános 
követelményei 

5.6. Vezetőségi átvizsgálás 
8. Mérés, elemzés és fejlesztés 

8. Kölcsönösen kedvező 
kapcsolatok a beszállítókkal 

4.1. Általános követelmények 
5.3.  Minőségpolitika 
6.1. Gondoskodás az erőforrás-
okról 
7.4. Beszerzés  
8. Mérés, elemzés és fejlesztés 
8.2. Figyelemmel kísérés és 
mérés 

8.4. Az adatok elemzése 
8.5. Fejlesztés 
8.5.1. Folyamatos fejlesztés  
8.5.2. Helyesbítő tevékenység 
8.5.3. Megelőző tevékenység 

A fentiekből is látható, hogy az ISO-TQM dilemma megszűnt a 2000-ben kibocsátott ISO 

szabványsorozat megjelenésével, hiszen az új szabvány eltérő szinten ugyan de beépítette 

valamennyi TQM alapelvet. (l. A3 ábra)  A bemutatott ISO szabvány fejlődési folyamattal is 
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igazolva látom azt a feltételezésemet, miszerint az oktatásban - s így a felsőoktatásban is - 

elsősorban TQM szemléletű minőségmenedzsment rendszert kell alkalmazni, hiszen a világ – 

még a szabványosított európai gondolkodásmódú merevebb ISO rendszer is – ezen az úton 

halad. 

T9.táblázat: Az ISO 9001:2000 szabvány változásai  

Változás jellege Rövid leírás 

Struktúra 

Az új struktúra megtartja az eredeti következmények lényegét, de az 
ISO 9001:1994 20 elemét négy fő csoportba helyezi át: menedzsment 
felelősség; erőforrás menedzsment; termék realizáció; mérés, elemzés 
és fejlődés.  

Sorrend A követelmények logikusabb sorrendet követnek. 

Felsővezetés 

A felsővezetés szerepére nagyobb hangsúly helyeződik, mely magába 
foglalja a minőségügyi rendszer fejlődése és a tökéletesítése iránti 
elkötelezettséget, a vevőkre koncentrálva, figyelembe véve a 
törvényeket és szabályozásokat és a mérhető célok kitűzését az adott 
feladatoknál és szinteken. 

Folyamatos 
fejlődés 

Előírja a szervezet számára a rendszer folyamatos fejlődéséhez 
szükséges tevékenységek mérését, követését és elemzését. 
Megköveteli a szervezettől a rendszer folyamatos fejlődéséhez 
szükséges folyamatok tervezését és végrehajtását. 

Vevőkre 
fókuszálás 

Az ISO 9001:2000-ben bevezetett egyik fontos pont az a szervezet 
számára előírt követelmény, hogy nyomon kövesse a vevők 
elégedettségét, mintegy mérőszámát a rendszer teljesítményének. Bár 
a vevőkre irányuló figyelem az ISO 9001/9002/9003:1994-ben is jelen 
volt bizonyos fokig, jelentősen nagyobb hangsúlyt kap az új változatban.

Erőforrások 

A felsővezetés feladata, hogy előteremtsék és biztosítsák a szükséges 
erőforrásokat. A követelmények a képzés hatékonyságára, a szükséges 
információk biztosítására, belső és külső kommunikációra, létesítményi 
szükségletekre és a munkahelyi környezet emberi és fizikai tényezőkre 
vonatkoznak. Az emberi tényezőkre helyezett megnövekedett hangsúly 
is tekinthető egy lépésnek a TQM filozófiája felé. 

Terminológia 

A terminológiában bekövetkezett legfontosabb változások a „szervezet” 
szó használata a „szállító” helyett és a „beszállító” használata az 
„alvállalkozó” helyett. Ennek a változásnak az oka a szavak általános 
használatának és jelentésének következetesebbé tétele. A minőségi 
rendszer megközelítésében bekövetkezett változást a szabványok 
megnevezése fejezi ki: míg az ISO 9001/9002/9003:1994 a 
„minőségbiztosítás modelljei”, az ISO 9001:2000 a 
„minőségmenedzsment” kifejezést használja. 

Dokumentáció 
Az ISO 9001:2000 dokumentációs követelményei jelentősen 
csökkentek, és a hangsúly a hatékony működés bemutatására 
helyeződik át. 

Alkalmazás 
A régi szabvány egyes követelményeinek megszüntetése által az új 
szabvány sokkal többféle vállalat számára alkalmazható mind a cégek 
tevékenységeit, mind a szervezeti felépítést tekintve.  
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4.3. A FELSŐOKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ MINŐSÉGMENEDZSMENT MODELLEK  

4.3.1. EFQM értékelési modell  

Az EFQM értékelési modell az adott szervezet folyamatos, rendszeres és tervszerű 

továbbfejlesztését segíti elő átfogó, a szervezet minden fontos pontját mérő önértékelési 

rendszer biztosításával a vevői igények maximális kielégítése céljából.  

A 90-es évek elején 14 nagyvállalat létrehozta a Minőségmenedzsmentért Európai 

Alapítványt (European Fundation for Quality Management - EFQM), mely szervezet 

kidolgozta  - az addigi díjtapasztalatok figyelembe vételével -  az Európai Minőségi Díj 

alapját jelentő EFQM Üzleti Kiválóság modellt. A modell alapjaiban hasonló az amerikai 

Malcolm Baldrige díjmodellhez, az elérhető pontszám itt is 1000, ez a díj is önértékelésen 

alapul, s több kritérium is azonos a két modellben, mint például a vezetés, a stratégia, az 

emberi erőforrás, a vevői elégedettség és az üzleti eredmények. 

Az amerikai és az európai modellt követve a világ több mint 50 országában alapítottak 

nemzeti minőségdíjat. Hazánkban ez 1996-ban történt meg „Nemzeti Minőségi Díj” néven a 

miniszterelnök által. A magyar modell is az európai díjmodellen alapul, s 2000-től a 

közszolgálati szférára is kiterjed (Oktatás, egészségügy stb.).  

Az EFQM értékelési modell szerint a szervezet a vevői és dolgozói elégedettséget, a 

pozitív társadalmi hatást a vezetés által megalapozott üzletpolitikával és stratégiával, a 

dolgozók, az erőforrások és a folyamatok menedzselésén keresztül éri el, ami kiváló üzleti 

eredményekhez vezet. 

A modellben szereplő 9 főbb kritérium két nagy területre tagozódik az adottságok és az 

eredmények kritériumcsoportra, melyek azonos súlyúak és maximum 500-500 pontra 

értékelhetőek. (A11. ábra) 
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A11. ábra: Az EFQM modell 
(Forrás: http://www.efqm.org/model_awards/model/excellence_model.htm) 

 

 

Az adottságokhoz a vezetés, a stratégia, az emberi erőforrás, egyéb erőforrások és a 

folyamatok menedzselése kapcsolódik. Az önértékelés során a szervezet azt mutatja be, hogy 

az adottságok területén milyen módszereket alkalmaz, hogyan vonja be az embereket a 

folyamatos fejlesztésbe, hogyan figyel a vevőkre, s hogyan valósítja meg céljait, terveit a 

folyamatok kézbentartásával. Az eredményekhez a vevői elégedettség és a dolgozói 

elégedettség eredményei, a társadalmi hatás s a pénzügyi és nem pénzügyi eredmények 

tartoznak. Az eredmények kritériumrészben a szervezet megvalósult eredményei mellett a 

kitűzött célokat, valamint más szervezet eredményeit is célszerű több évre visszamenően 

bemutatni úgy, hogy eldönthető legyen, hogy az eredményeket a szisztematikus, megelőző, 

folyamatos fejlesztést központba helyező szemlélet okozza-e. Az önértékelés tartalmazza a 9 

főbb és az ahhoz tartozó 32 alkritérium területén alkalmazott módszereket, tevékenységeket, 

tapasztalatokat és eredményeket. Az alkritériumokhoz erősségeket és fejlesztendő területeket 

lehet megfogalmazni, melyek alapjait képezik a további fejlődésnek. 

A díjmodell 2000-től a 9. (eredmények) területen változott leginkább. Az „üzleti 

eredmények” megnevezés helyett „kulcsteljesítmény mutatók” az elnevezés, s ez biztosítja 

azt, hogy a non-profit szervezetek is könnyen tudják alkalmazni a modell 

követelményrendszerét az önértékelésre. 
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Mind a magyar, mind a többi nemzeti díjnál a benyújtott önértékelési pályázatot független 

szakemberek egységes módszer alapján értékelik, erősségeket és fejlesztendő területeket 

fogalmaznak meg, melyek irányt mutatnak a szervezetek továbbfejlődéséhez. Az önértékelést 

rendszeresen évente készítik el a szervezetek. A fejlesztendő területek prioritásainak 

meghatározása után fejlesztő teameket indítanak, melyek az együttműködésre, a 

csapatmunkára, a partnerségre, a szisztematikus problémamegoldásra, a vevői igények 

ismeretére és kielégítésére építenek. Rendszeres önértékelés végzése során mind a szervezet, 

mind az egyének állandóan tanulnak, továbbfejlődnek. Cél a hibák felkutatása, elemzése és 

egy következő alkalommal történő újbóli előfordulásának megakadályozása.  

A modell alkalmazásával kapcsolatosan a fő kérdés az, hogy a vezetés hogyan tudja 

motiválni a dolgozókat arra, hogy rendszeresen és szisztematikusan fejlesszék saját 

tevékenységüket, azonosuljanak a szervezet céljaival és innovatív módon részt vegyenek a 

célok megvalósításában, illetve az önértékelés mennyire elfogult vagy elfogulatlan. 

Az önértékelés modelljének és alkalmazásának módszerét célszerű a szervezet vezetésének 

mint szervezetfejlesztési, vezetési eszközt alkalmazni a szervezet eredményességének 

növelése érdekében.  

Az EFQM lehetséges felsőoktatási alkalmazását a 4.4.2-es fejezetben mutatom be. 

4.3.2. Gallup QPSA (Közszolgáltatás Minőség Audit) modell 

4.3.2.1. A QPSA bemutatása  

A Gallup az Egyesült Államokban a Közszolgáltatás-minőség Auditálás (Quality of Public 

Service Audit = QPSA) módszerét dolgozta ki, amely a társadalmi közszolgáltatások – mint 

amilyen az oktatás is – minőségfejlesztésére szolgáló eszközrendszer.  

A "társadalmi fogyasztók reputációján alapuló minőség” azt jelenti, hogy a minőségcélok 

meghatározásának, valamint a minőségfejlesztés értékelésének át kell mennie a leginkább 

érintettek (oktatási szolgáltatás estében: az oktatók, a diákok, a munkaadók stb.) sajátos 

látásmódjának szűrőjén. Ezért elengedhetetlen az elvárásokra és az észlelt minőségre 

vonatkozó visszajelzéseik rendszeres mérése. 

Az oktatás nem egyszerűen „tudásgyár”. Ezért a “minőséget” nem lehet csak tesztekkel 

vagy tantárgyértékelésekkel mérni, hanem olyan összetett minőségindikátor rendszert kell 

kialakítani, amelyben a tantárgyi tudás csak az egyik összetevő.  
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A “minőség” alakulását folyamatos mérésekkel kell nyomon követni, ugyanis csak ezek 

révén van lehetőség a folyamat kontrolljára és az esetleges beavatkozások időben történő 

megtételére.  

A QPSA megközelítése elsődleges hangsúlyt helyez a folyamatos mérésre és értékelésre, s 

ez nagyban megkönnyíti a felsőoktatásban történő alkalmazhatóságát. A mérések 

hangsúlyozásának okai egyértelműek:  

 Csak azt tudhatjuk igazán menedzselni, amit meg is mérünk. Ha nem tudjuk 

tényszerűen, hogy honnan indultunk, hova akartunk eljutni és hol tartunk ezen az 

úton, akkor nem tudjuk a minőséget fejleszteni sem.  

 Ha nem mérünk, nem tudunk minőségcélokat kitűzni, és nem tudjuk, hol tartunk 

azok elérésében. 

 Ha nem mérjük az eredményeket, nem lehet a sikereket és a kudarcokat 

megkülönböztetni. Ha nem tudjuk a sikeres teljesítményeket elismerni, akkor nagy 

az esélye annak, hogy a gyenge teljesítményeket is jutalmazzuk, illetve az érdemek 

elismeretlenek maradnak. 

 Ha az intézmény nem tudja hihetően és adatszerűen bemutatni a céljait és az elért 

eredményeket, nem tudja megszerezni a szükséges köztámogatást, pénzügyi és 

egyéb erőforrásokat sem.  

A nyolc legfontosabb indikátorcsoportot, amelyet a QPSA felfogása szerint az oktatásügyi 

minőségmenedzseléshez folyamatosan értékelni, illetve fejleszteni kell a T10. táblázat 

mutatja: 

T10.táblázat: A QPSA indikátorcsoportjai (OM, 2002) 
S.sz. Indikátorcsoport 

1. Az intézmény fizikai, anyagi felszereltsége és állapota  
2. Az intézmény irányításának minősége  
3. A oktatói munka és annak tervezése, irányításának minősége  
4. Az oktatói kar és a kisegítő személyzet minősége  
5. A diákok tantárgyi felkészültsége és haladása  
6. A diákok szociális és pszichológiai készségei  
7. Az intézmény klímája, a munkahely minősége  
8. A “társadalmi fogyasztók” igényeinek, minőség-elvárásainak, valamint minőség-

definícióinak változásai és elégedettségük alakulása  
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Ez azt is jelenti, hogy a minőségfejlesztés és értékelés során az elsődleges szempont az 

iskola által megtett “út”, tehát az, hogy az iskola önmagához képest mennyit lépett előre a 

minőség terén. Az iskolák közötti rangsorok felállítása nem cél. 

A Gallup QPSA első lépcsője – a legteljesebb “A” típusú program – a  T11. táblázatban 

részletezett tevékenységek elvégzését foglalja magába: 

T11.táblázat: A QPSA „A” típusú programja (OM,2002) 

S.sz. Tevékenység 
1. A program helyi megalapozása és bevezetése az érintettekkel közösen – 

bevezető konzultációk. 
2. Az intézmény szervezeti működésére vonatkozó információk beszerzése, 

értékelése, elemzése.  
3. Az intézmények meglévő dokumentumainak és a rájuk vonatkozó statisztikai 

információk összegyűjtése, elemzése, értékelése, az intézmény relatív 
pozíciójának meghatározása, javaslat kidolgozása a dokumentáció 
átdolgozására, a hiányok pótlására. 

4. A külső vevők teljes körű megkérdezése önkitöltős anonim kérdőívek 
segítségével az elvárások, szükségletek és igények relatív fontosságáról, 
valamint az intézmény által biztosított “szolgáltatásokkal” való elégedettségről.  

5. A belső vevők teljes körű megkérdezése önkitöltős anonim kérdőívek 
segítségével az iskola mint munkahely, valamint innovatív, minőségbarát  
környezet tárgykörében. 

6. Az intézmények vezetőivel és a fenntartó képviselőivel személyes interjú-
szituációban történő beszélgetések a vezetési kultúráról, vezetési eszközökről, 
módszerekről, célokról és lehetőségekről, valamint a minőség-koncepcióról és 
célokról. 

7. A tanulók tudását és készségeit értékelő tesztek lebonyolítása és kiértékelése 
meghatározott évfolyamok tanulói körében teljes körűen. 

8. Értékelő, célmeghatározó konzultációk az intézmény és a fenntartók vezetőivel a 
minőség-menedzselés további ajánlott lépéseiről.  

9. Az auditálás eredményeit tanúsító és azokat összefoglaló beszámoló (riport) 
elkészítése. 

 

4.3.2.2. A QPSA alkalmazásának lehetőségei a felsőoktatásban 

A QPSA közoktatásban szerzett tapasztalatai részben alkalmazhatóak a felsőoktatás 

területén is. Jól használható a felsőoktatásban az a szemlélet, mely szerint a QPSA integrálja 

az oktatással kapcsolatos, csak az erre a speciális szektorra vonatkozó értékelési és fejlesztési 

tapasztalatokat, valamint a Gallup által végzett kiterjedt kutatások eredményeit. A QPSA a 

minőséget nem állapotként fogja fel, hanem a minőség „megteremtődésének” folyamatára 

helyezi a hangsúlyt. Ebből következik, hogy a QPSA szemléletében nem feltétlenül az az 

oktatási intézmény “jó”, amelyiknek aktuális állapota valamilyen kritérium szerint “jó”, 

hanem az, amelyik képes folyamatosan fejlődni, előre lépni, önmagához képest évről-évre egy 
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kicsit haladni. A QPSA arra koncentrál, hogy segítsen felismerni az oktatási szervezeteknek a 

saját erősségeket, és a minőség fejlesztéséhez mindenek előtt ezeknek az erősségeknek a 

további gondozásával járul hozzá.  

A QPSA alapvető hangsúlyt helyez arra, hogy figyelembe vegye az oktatási intézmények 

eltérő társadalmi közegét, eltérő anyagi és egyéb lehetőségeit, eltérő merítési bázisát és a 

környezet eltérő elvárásait. Ez természetesen a felsőoktatás kapcsán – többek között a jóval 

kisebb intézményszám miatt - nem jelenik meg olyan élesen, mint a közoktatásban.  De az, 

hogy a QPSA értékelési rendszerében az „oktatási hozzáadott érték” mérése meghatározó 

szerepet játszik, s megközelítésének a lényege „a társadalmi fogyasztó által vezérelt minőség” 

kategóriája, jól illik a felsőoktatásra is.  

A QPSA-ban az intézményben kialakítandó minőségcélok alapvetően a „társadalmi 

fogyasztók” megfogalmazott elvárásain alapulnak.  Ebben az értelemben a felsőoktatásban 

fogyasztók: a szülők, az oktatók, a fenntartó közösségek illetve azok képviselői, a következő 

oktatási lépcső (posztgraduális, doktori képzések) intézményei, az össztársadalmi elvárásokat 

megfogalmazó központi szervezetek és a diákok.  

A QPSA megközelítés a minőséget az intézmény mint szervezet, illetve rendszer 

egészének menedzselése, fejlesztése révén látja elérhetőnek. Ennek a megközelítésnek a fő 

ismérve, hogy a „minőséget” nem külső, kötelező előírásokként, standardokként fogja fel, 

hanem megegyezések rendszereként és a „minőséget” nem eredményként, hanem 

folyamatként kezeli.  

Véleményem szerint a felsőoktatás területén a QPSA megközelítésnek a következő 

jellegzetességei lehetnek: 

 A minőség-fejlesztési folyamatban a legfontosabb lépés az intézmény minőség-

céljainak meghatározása, az egyedi intézményi szintű célkitűzési tervek készítése. 

 A céloknak (1) reálisaknak, (2) relevánsaknak és (3) mérhetőnek kell lenniük. 

Ugyanis csak a célok mérhető formában való kitűzésével lehet azt a – T10. 

táblázaton alapuló - minőségindikátor rendszert kialakítani, amely képes:  

− felmérni és megbecsülni, hogy az adott szervezet éppen hol tart a célok 

megvalósításában, 

− meghatározni, hogy hol vannak relatív elmaradások, 

− mérhetővé tenni a haladást és összehasonlítani a relatív helyzeteket és 

állapotokat. 
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 Az elérendő minőség-célokat az oktatás minőségében érintetteknek (l. A.9.-es ábra) 

közösen, egy megegyezéses folyamat eredményeképpen kell felállítaniuk.  

 A minőségkritériumok és célok szükségképpen helyiek és intézmény-specifikusak 

– természetesen az alapelőírások (pl. akkreditációs kritériumok stb.) feltétlen 

betartásával. A minőségelvárásokat és célokat írásos formában is rögzíteni kell.  

 A minőségcélok kialakításának folyamatába be kell vonni az összes érintettet. Ez a 

„bevonás” nem feltétlenül jelent személyes részvételt a folyamatban, de igényeik, 

elvárásaik, attitűdjeik ismerete nélkülözhetetlen. A „belső fogyasztók” elvárásai és 

igényei éppen úgy kell, hogy szerepeljenek a minőségcélok kialakítása során, mint 

a „külső fogyasztók” elvárásai. 

 A minőséget nem egy szűk szakértői kör által definiált absztrakt fogalomkét kell 

értelmezni, hanem úgy, hogy azt a szolgáltatást igénybe vevők és az intézményi 

személyzet mint „belső fogyasztók” is adekvát, érvényes módon meg tudják ítélni. 

Ebből következően a “minőség” nem egy szakértői team által definiált merev 

standard, hanem a minőség ebben az értelemben azonossá válik a „fogyasztó által 

észlelt és elvárt minőséggel”.  

A felsőoktatási intézménynek abban kell elsősorban „jónak” lennie, ami a „társadalmi 

fogyasztók” számára fontos, és nem abban, amit egy külső szakértő (pl. ISO auditor) elvont 

elvek alapján fontosnak tart.  

4.3.3. Comenius 2000 minőségirányítási program 

4.3.3.1. A Comenius program bemutatása  

A magyar közoktatásban a 80-as évektől megszűnt az óvodák, iskolák külső ellenőrzését, 

értékelését végző hagyományos intézményrendszer, a szakfelügyelet. Ezzel párhuzamosan a 

közoktatási intézmények jelentős részében háttérbe szorult a tudatos és rendszeres belső 

értékelés és ellenőrzés. Néhány országos értékelést (IEA, Monitor) leszámítva megszűnt a 

szakmai munka rendszeres külső értékelése is.  

A közoktatás közszolgáltatás, humánszolgáltatás, s ugyanúgy megfogalmazódnak vele 

szemben a hatékonysági elvárások, mint az egyéb „piaci” szolgáltatásokkal szemben. Az 

állam – képviselve polgárait – jogosan várja el, hogy az adófizetők befizetéseiből biztosított 

közpénzek felhasználása hatékonyan történjék. A közoktatás a közkiadások egyik 

legjelentősebb tétele, éppen ezért hosszú távon a közoktatásra fordított erőforrások csak akkor 



 A modell kialakítása 
 

Bérces Roland Ph.D. értekezés 2004        55 

növelhetők, ha egyben biztosítható e források hatékony, magas minőséget biztosító 

felhasználása. Ehhez elengedhetetlen egy, a teljesítményváltozásokat rendszeresen jelezni 

képes rendszer kiépítése. Az Oktatási Minisztérium ezért úgy döntött, hogy a közoktatási 

ágazat sajátosságainak megfelelő minőségfejlesztési, minőségirányítási modelleket dolgoz ki, 

melyek elterjesztésére létrehozta a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési 

programot. A program modelljei építenek a nemzetközi és hazai minőségfejlesztési, 

minőségirányítási tapasztalatokra, ám kizárólag az oktatás-nevelés speciális, egyedi és humán 

szolgáltató jellegének megfelelő követelmény- és eszközrendszert alkalmaznak. (OM, 2003a) 

A program sok pedagógus szerint nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Túl 

bonyolultnak, a közoktatási munka során a napi gyakorlatban sokszor alkalmazhatatlannak 

bizonyult, s előírásrendszere leginkább csak papíron működött. Ennek ellenére érdemes 

áttekinteni a felépítését, hiszen ha nem is az egész program, de annak egyes elemei 

alkalmazhatóak lehetnek a felsőoktatásban is.  

A Comenius 2000 program az alábbi intézményi szintű célokat fogalmazza meg: 

 A „partnerközpontúság” kialakítása: a partnerekkel való folyamatos párbeszéd és 

egyeztetés fontosságának felismerése, beépítése az intézmények mindennapi 

munkájába 

 A folyamatszabályozás képességének kialakítása 

 A tudatos szervezetfejlesztés képességének kialakítása 

 A folyamatos fejlesztési képesség kialakítása 

 Az intézményi munka folyamatainak szabályozása, a szervezetfejlesztés és a 

tevékenységek folyamatos fejlesztése  

 Az egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása 

A COMENIUS 2000 program – a fenti céloknak megfelelően a lépésről lépésre haladás 

elvét alkalmazva – 3-3 egymásra épülő modellt tartalmaz intézményi és fenntartói szinten. A 

modellek egymásra épülése megteremti a lehetőséget, hogy az intézmények és a fenntartó 

szervezetek fokozatosan haladjanak minőségfejlesztési programjukkal (A12. ábra). A 

továbbiakban a fenntartói szintekkel nem foglalkozom, mivel a modell ezen elemei a 

felsőoktatásra nem jellemzőek, ezért nem is alkalmazhatóak.  

A közoktatás esetében intézményi szinten – egyes speciális esetektől eltekintve – 

mindhárom modell kiépítése lehetséges és ajánlott. Például abban az esetben, amikor közös 

vezetés alá vontak olyan intézményeket, amelyek feladata különböző (pl. iskola és 
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kollégium), akkor ezt a modellek alkalmazása során is figyelembe kell venni, azaz a 

minőségfejlesztés szempontjából önálló rendszereket vagy alrendszereket célszerű létrehozni. 

Az egyes modellek felépítését a T12. táblázat foglalja össze. 

A12. ábra: A Comenius 2000 program felépítése (OM, 2003b) 

 

T12.táblázat: A Comenius program intézményi modelljeinek tartalma (OM, 2003b) 
 Intézményi szint 

I. INTÉZMÉNYI MODELL 

PARTNERKÖZPONTÚ MŰKÖDÉS 
Önértékelés, helyzetfelmérés 
Az érdekelt felek (partnerek) azonosítása 
Igényfelmérés 
Célmeghatározás (fontossági sorrend)  
Intézkedési terv (kötetlen kivitelezés) 

II. INTÉZMÉNYI MODELL 

A TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALKALMAZÁSA: 
A folyamatok szabályozása 
A szervezeti kultúra fejlesztése 
A folyamatos fejlesztés képességének kialakítása 

III. INTÉZMÉNYI MODELL 

A MINŐSÉGFEJLESZTÉS TERJESZTÉSE 
A teljes körű minőségirányítási rendszerrel rendelkező 
óvoda, iskola, kollégium képes bázisintézményként segíteni 
más intézmények minőségfejlesztési tevékenységét. 
A teljes körű minőségirányítási rendszerrel rendelkező 
intézmény egyes munkatársai vagy munkatársi csoportjai – 
szigorú előminősítés és képzés után – képesek tanácsadói 
vagy konzulensi tevékenység végzésére 
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4.3.3.2. A Comenius program felsőoktatásban is használható elemei 

Az I. intézményi modell – „Partnerközpontú működés” használható a felsőoktatásban, sőt 

ez a szint a felsőoktatásban már jelenleg is megvan és alkalmazott. Az A13. ábrán látható a 

Comenius I. modell működésének logikai folyamata. A felsőoktatásban a teljes - 

önértékeléssel záruló - folyamat a MAB akkreditáció kapcsán minden intézményben lezajlott.  

A13. ábra: A Comenius I. intézményi modelljének felépítése (OM, 2003b) 

 

 

A II. intézményi modell – „Teljes körű minőségirányítás alkalmazása” bizonyos elemei 

átvehetőek a felsőoktatás számára is. Annál is inkább, mert a II. intézményi modell teljes 

egészében a felsőoktatás számára általam is preferált TQM minőségfilozófia alapelveire épül. 

A modell alábbi elemeit tartom alkalmasnak a felsőoktatási intézmények számára is: 

1. A folyamatok szabályozásának képessége: Az intézmény építsen ki és vezessen be 

olyan dokumentált minőségirányítási rendszert, amely kiterjed mindazon folyamataira, 

amelyek befolyásolhatják az intézmény oktatási-kutatási tevékenységét. Ennek során az 

intézmény: 

 váljék képessé folyamatainak azonosítására,  

 szerezze meg a tudatos folyamattervezés képességét, 

 a partnerek elvárásai alapján szabályozza folyamatait olyan mértékben, amely 

szükséges ahhoz, hogy az intézményi célokat megvalósítsa,  
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 az intézmény mindennapos működésébe vezesse be a folyamatszabályozás 

eredményeit, 

 alakítsa ki folyamatainak mérő és értékelő rendszerét, 

 rendszeresen értékelje az intézmény belső működését, 

 folyamatainak javítása során alkalmazza a PDCA-SDCA ciklus elvét. 

2. A szervezeti kultúra fejlesztésének képessége: Az intézmény vezetése a munkatársak 

bevonásával tudatosan fejlessze szervezeti kultúráját. Ennek során fokozottan ügyeljen az 

alábbiak megvalósítására: 

 a munkatársak bevonására a fejlesztési folyamatokba, 

 a személyes teljesítményt értékelő rendszer kialakítására és működtetésére, 

 a személyes fejlődés támogató rendszerének kialakítására, 

 a humánerőforrás-gazdálkodás tudatos tervezésére, 

 a feladatok ésszerű delegálására, 

 az intézményen belüli kommunikáció fejlesztésére, az együttműködés 

támogatására, 

 a munkatársak elégedettségének rendszeres mérésére,  

 az intézményi motivációs rendszer kialakítására, 

 a szervezeti kultúra folyamatos fejlesztésére. 

3. A folyamatos fejlesztés képessége: Az intézmény vezetése és munkatársai legyenek 

képesek a PDCA ciklus folyamatos, az intézményi működés minden területére kiterjedő 

alkalmazására. Ennek érdekében honosítsák meg azokat a módszereket, amelyek elősegítik: 

 a szervezet közös tanulását, 

 a szervezet nyitottságát és 

 az egymástól (más intézményektől) való tanulást. 

A III. intézményi modell – „A minőségfejlesztés terjesztése” – A III. intézményi modell 

eredeti célja, hogy a közoktatási intézmény pedagógusai, pedagógusközösségei váljanak 

képessé a minőségfejlesztés terén megszerzett ismereteik, tapasztalataik továbbadására, más 

közoktatási intézmények minőségfejlesztési munkájának támogatására. E modell átvétele a 

felsőoktatási intézmények számára a következő okok miatt nem időszerű:  

 Egyrészt ami a közoktatásban még elérendő cél, a minőségfejlesztés terjesztése        

- vagyis hogy a már teljes körű minőségirányítási rendszerrel rendelkező óvoda, 

iskola, kollégium képes legyen bázisintézményként segíteni más intézmények 

minőségfejlesztési tevékenységét – az a felsőoktatásban már lezajlott folyamat. 
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(Gondoljunk csak a 90-es években több felsőoktatási intézményben létrehozott 

TQM-központokra, melyek célja a minőség-kultúra elterjesztése volt a hazai 

vállalkozásoknál.)  

 Másfelől a felsőoktatási intézmények nem olyan egymáshoz szinte 100%-ban 

hasonló „egyen-szervezetek” mint az óvodák és iskolák, ezért tanácsokat sem olyan 

könnyen tudnának egymásnak adni.  

 Végül de nem utolsósorban az autonómiájukra igen kényes felsőfokú intézmények 

nem is nagyon hagynák, hogy más – esetleg konkurens – iskola beleszóljon belső 

minőségmenedzsment rendszerük kialakításába.    
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4.4. A FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGMENEDZSMENT RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA 

4.4.1. A felsőoktatás mint szolgáltatás 

Graduális és posztgraduális oktatói tevékenységem során az alábbi kérdésekre kerestem a 

választ: 

 1. Milyen szolgáltatásjellemzőket óhajtanak a felsőoktatásban részt vevő hallgatók? 

 2. Milyen oktatói teljesítményszint szükséges a hallgatók elvárásainak kielégítéséhez? 

 3. Milyen a különböző jellemzők viszonylagos fontossága? 

 4. Menyire elégedettek a hallgatók a teljesítmény jelenlegi szintjével? 

A szolgáltatási minőség klasszikus értelmezése során a vevők számára biztosított értéket 

úgy tekintjük, hogy olyan dolgokat adunk számukra, amelyek gyorsabbak, jobbak és 

olcsóbbak a másutt elérhetőeknél. Ez a klasszikus „gyorsabb-jobb-olcsóbb” értelmezés a 

felsőoktatásra megkötésekkel igaz. 

A14. ábra: A vevők általános elvárásai a szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

Gyorsabb, jobb, olcsóbb

ÁR

MINŐSÉG
IDŐ

 
A felsőoktatás kapcsán az első dimenzió - az idő - kötött, mivel a képzések időtartamai 

meghatározottak. Graduális esetben legtöbbször négy-öt, posztgraduális esetben általában két 

évesek. A felsőoktatásban a „gyorsabb” elvárást az „adott idő alatt a legtöbb tudás” 

átadásának elvárása válthatja fel.  

A második dimenzió, az ár már könnyebben értelmezhető. Annak ellenére, hogy 

elméletileg az első alapképzés és az első kiegészítő alapképzés hazánkban ingyenes, mégis 

minden leendő hallgató, szülő stb. tisztában van azzal, hogy mennyibe is kerül az „ingyenes” 

felsőoktatás. Még graduális képzések esetén is jelentős különbségek lehetnek az ár 

tekintetében, hiszen egyes képzések tankönyvei drágábbak, vidéken a kollégiumi/albérleti 

elhelyezés olcsóbb, stb. Posztgraduális esetben az ár szinte ugyanolyan szerepet játszik a 
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hallgatók szemében, mintha bármilyen egyéb szolgáltatást vásárolnának. Ugyanakkor – mivel 

sokuknak a munkáltatója fizeti a képzés közvetlen költségeit - nem annyira árérzékenyek, 

mint a nappali tagozatos hallgatók, másfelől viszont sokkal inkább megnézik, hová 

jelentkeznek, mire, mennyit fizetnek, mint fiatalabb, tapasztalatlanabb elsődiplomás társaik.   

A harmadik dimenziót, a minőséget, a legnehezebb jellemezni. A bemutatott vizsgálatok 

tapasztalatainak alapján az alábbiakban meghatároztam a felsőoktatási szolgáltatás minőségét 

befolyásoló fő tényezőket.  TQM alapokról kiindulva értelmeztem a minőség nyolc 

dimenzióját és a szolgáltatások minőségét meghatározó tíz tényezőt a felsőoktatási 

szolgáltatásra.  

4.4.1.1. A felsőoktatás minőségének nyolc dimenziója 

A minőségi jellemzők általános elemzésére stratégiai szinten nyolc dimenziót szokás 

használni. (Garvin, 1987) E dimenziók közül egyesek kölcsönösen erősítik egymást, mások 

viszont nem - az egyik javítása a másik kárára is történhet. Véleményem szerint a nyolc 

dimenzió a felsőoktatás számára az alábbiakat jelenti:  

1. Teljesítmény: A felsőoktatási intézmény teljesítményéhez tartozik az oktatott szakok 

száma, a felvett hallgatók létszáma, a sikeresen diplomázott hallgatók létszáma, a kutatási 

pályázatok, ösztöndíjak, publikációk száma, a doktori fokozatot szerzett hallgatók száma, 

stb. Egy felsőoktatási intézmény teljesítménye sokrétű, ezért nehezen mérhető. A jelenlegi 

pénzügyi szemlélet – a hallgatók száma után járó „fejpénz” - nem is mindig kedvez a jó 

teljesítménynek. 

2. Különleges tulajdonságok: A teljesítmény másodlagos vonásai. Ezek azok a kiegészítők, 

amelyek az alapvető funkciókat bővítik. Pl. ilyenek az intézmény infrastrukturális 

szolgáltatásai. Dékáni hivatalok, kollégiumok, könyvtárak, számítógéptermek, 

sportpályák, uszoda stb. Az elsődleges teljesítmény jellemvonásait a másodlagos 

tulajdonságoktól elválasztó vonal meghúzása gyakran nehéz, már csak azért is, mert a 

hallgatók az intézménytől elvárt érték definíciójába foglalják a konkrét tanítási-tanulási 

folyamathoz nem, vagy csak közvetve kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat is, valamint azt 

az intézményi „rugalmasságot”, hogy ők maguk választhassanak a rendelkezésre álló 

extrák, valamint az extrák minősége között. 

3. Megbízhatóság: Annak a valószínűsége, hogy a hallgató a rendelkezésre álló idő alatt, 

meghatározott körülmények között, az általa elképzelt és reálisnak tartott munka/idő 

ráfordítással, képes diplomát szerezni az intézményben. Beleértve azt is, hogy a képzés 
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ideje alatt az intézmény diploma kiadási képessége nem csökken vagy szűnik meg, s olyan 

diplomát biztosít, melyet a munkaerőpiacon elfogadnak, s biztosítja a végzett hallgató 

számára a megfelelő karrierlehetőséget és tisztességes megélhetést.  

4. Megfelelés: Az a mérték, amennyire az oktatási intézmény által folytatott képzés, a 

diploma értéke és a kapcsolódó szolgáltatások jellemzői megfelelnek az elfogadott 

színvonalnak. Noha ezt gyakran csak általánosan „a társadalmi, hallgatói, szülői stb. 

igényeknek való megfelelésként” definiáljuk, reálisabb lesz elemzésünk akkor, ha minden 

egyes jellemzőnek a célzott értéktől való eltérését külön vizsgáljuk. Erre alkalmasak 

például a különböző intézményi akkreditációs eljárások, illetve a belső 

minőségmenedzsment rendszerek.  

5. Tartósság: A diploma „élettartamának” mértéke. Bár a felsőoktatás jellemzően egyszer 

fogyasztott termék, vagyis egy ember élete folyamán általában csak egy-két diplomát 

szerez, valójában a közvélekedéstől eltérően egy diploma nem „életre szólóan” érvényes. 

A legtöbb felsőoktatási intézmény tekintetében az „átlagos diploma elévülési idő” kb. hét 

év. Az intézménynek gondoskodnia kell arról, hogy olyan ismereteket oktasson, melyek 

legalább ennyi ideig korszerűek maradnak, s a későbbiekben a végzett hallgatónak 

lehetősége lesz az elsajátított alapismeretekre építve, akár önálló, akár szervezett keretek 

között felfrissíteni tudását. A tartósság szorosan kapcsolódik mind a megbízhatósághoz, 

mind a megfeleléshez. A felsőfokú képzések esetén a jelentkezés előtt a hallgatók a 

diplomával kapcsolatos várható értékek/előnyök/költségek stb. mérlegelésénél figyelembe 

veszik a diploma „karbantartása” (pl. továbbképzések) miatt a jövőben keletkező további  

költségeket / ráfordításokat is.  

6. „Szervizlehetőségek”: A diploma megszerzése utáni továbbtanulási/továbbképzési 

lehetőségek fajtái, elérhetőségei, ára stb. A diploma „szervizelési” költsége nem csupán az 

egyszerű készpénzkiadásokat foglalja magában. A továbbtanulási lehetőség kapcsán 

fellépő ráfordítások magukban foglalják a tanulás ideje alatti kieső munkából adódó 

veszteséget és kényelmetlenséget, a családtól, szórakozástól stb. elvont időt, az 

„opportunity cost”-ot stb. 

7.  Esztétika/Kényelem: Milyenek a tanulás körülményei, hogyan festenek külsőleg az 

épületek, termek, segédanyagok? Ergonómiailag használhatóak-e az eszközök, 

klimatizáltak-e a helyiségek stb? Az esztétikai/kényelmi ítélet nagyrészt személyes 

vélemény, az egyéni ízlés tükröződésének eredménye - ez nagymértékben szubjektív 

dimenzió. 
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8. A minőség észlelése: Itt az intézmény hírneve a döntő. A hallgatóknak nincs mindig 

kimerítő információjuk egy-egy intézmény, szak, képzés és a kapcsolódó szolgáltatások 

tulajdonságairól. A sajtóban megjelenő információk, a média által sugárzott „közvetett 

mérésmódok” vagy az oktatási minőség felszínes észlelése - pl. személyes 

kapcsolatrendszer alapján - sokszor a jelentkező hallgatók egyetlen kiindulási alapja az 

egyes felsőoktatási intézmények összevetéséhez. 

4.4.1.2. A felsőoktatási szolgáltatás minőségét meghatározó tíz tényező  

A szolgáltatások minőségének tíz meghatározó eleme, (Berry et. al, 1985) - amely 

hasznosan egészíti ki az előbb bemutatott nyolc dimenziót - a felsőoktatási szolgáltatásra a 

következőképp értelmezhető:  

1. Megbízhatóság: Az intézményi teljesítmény állandó és bizalmat gerjesztő szintje. 

Rendkívül fontos, mivel a felsőoktatási szolgáltatás általában csak egyszer fogyasztott, 

ezért az első és egyetlen alkalommal kell a megfelelő oktatási szolgáltatást nyújtani, az 

ígéreteknek megfelelő értékű diplomát – mint végterméket – a hallgatók számára 

biztosítani.  

2. Alkalmazkodóképesség: Az intézmény dolgozóinak hajlandósága vagy készsége a 

szolgáltatás nyújtására: időben érkezés, pontos órakezdés, korrekt, rugalmas munkavégzés 

mind az oktatási, mind az adminisztrációs területeken.  

3. Hozzáértés: Az oktatási szolgáltatás nyújtásához szükséges jártasságok és tudás 

birtoklása mind intézményi-adminisztrációs, mind egyéni-oktatói szinten. Alapeleme a 

megfelelő számú és tudományos fokozattal rendelkező oktatói létszám biztosítása, az 

oktatók folyamatos továbbképzése, motiválása.    

4. Elérhetőség: Az oktatási és kiegészítő szolgáltatásokhoz történő könnyű hozzáférhetőség. 

Mind az intézmény külső, mind az egyes belső tereinek (termek, laborok stb.) könnyű 

megközelíthetősége. Az adminisztrációs területen, hivatali ügyintézésben a kultúrált 

körülmények (pl. várakozási idő, stb.) biztosítása. 

5. Udvariasság: A hallgatóval kapcsolatba kerülő oktatói és adminisztrációs személyzet 

illedelmes és tisztelettudó viselkedése, figyelmessége és barátságossága. (Természetesen 

kölcsönösségi alapon mindezt elvárva a hallgatóságtól is.) 

6. Kommunikáció: A hallgatók, az intézményi belső munkatársak, a külső érintettek 

folyamatos informálása olyan nyelven és olyan csatornákon, melyet megértenek és 



 A modell kialakítása 
 

Bérces Roland Ph.D. értekezés 2004        64 

elérnek. A külső/belső vevők meghallgatása, a terminológia igazítása a különböző 

érintettek különböző szükségleteihez.  Az intézmény szolgáltatásainak kommunikálása 

mind befelé, mind kifelé.  

7. Hitelesség: Becsületesség, szavahihetőség, tisztesség mind hallgatói, mind személyzeti 

részről. Az oktatási intézmény hírneve, hagyományai. Az oktató és nem oktató személyzet 

személyes tulajdonságai és a hallgatóktól elvárt viselkedés által az intézmény értékeinek 

képviselete.  

8. Biztonság: A képzés és az intézményi munka/tartózkodás során mentesség minden 

fizikai, kémiai, biológiai stb. veszélytől, kockázattól.  A dolgozók szociális biztonsága, 

pénzügyi biztonság, diszkréció. 

9. A vevő megértése: Folyamatos igyekezet a külső/belső vevők szükségleteinek 

megértésére. A vevők különleges igényeinek kipuhatolása, különös tekintettel a jövőbeli 

hallgatók illetve a társadalmi igények feltérképezésére pl. új szakok indítása terén.  

10. Kézzelfogható tényezők: Az oktatási szolgáltatás fizikai megjelenésmódja: a termek, 

laborok, helyiségek külső képe, az oktató és nem oktató személyzet tagjainak 

megjelenése; az oktatástechnológiai eszközök, szerszámok és berendezések állapota, a 

szolgáltatás fizikai segédeszközei, mint például indexek, űrlapok stb. használhatósága, 

kinézete stb.  

4.4.2. Az EFQM modell értelmezése a felsőoktatásra 

A 4.3.1. fejezetben ismertetett EFQM értékelési modellt az oktatás területére, nyelvezetére 

adaptálni kell. Habár a kritériumok minden eleme enélkül is alkalmazható lenne, ha az adott 

szervezet, saját magára értelmezi azokat. Az EFQM modell felépítésénél fogva alkalmas lehet 

a felsőoktatási intézmények számára is, - s azok használták is, - hiszen részben az EFQM 

modell alapján zajlott a MAB akkreditációra való felkészülés a magyar felsőoktatási 

intézményekben. Intézményi szinten való napi alkalmazhatóság szempontjából viszont az 

EFQM oktatás-specifikusabban kidolgozott változatára lenne szükség. 

A T13. táblázatban az EFQM fő kritériumainak egy általam javasolt lehetséges 

felsőoktatási értelmezését mutatom be. Az egyes kritériumok értelmezése mellett minden 

esetben egy-egy a felsőoktatás számára használható példát is kidolgoztam. E példák az adott 

kritériumnak megfelelnek és valamilyen már megvalósult vagy általam megvalósítani javasolt 

intézkedést, eseményt stb. mutatnak be.  
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T13. táblázat: Az EFQM kritériumainak lehetséges felsőoktatási értelmezése 

I. Vezetés 

EFQM kritérium leírás (Forrás: www.efqm.org) Az EFQM kritérium lehetséges felsőoktatási értelmezése 

A intézményi vezetés minden szintje elkötelezetten alkalmazza a teljes körű 
minőségi vezetés alapelveit. Ennek keretében intézményi, kari, képzési vízió, 
misszió kerül meghatározásra.  

I./1. A vezetés létrehozza a szervezet misszióját, vízióját és 
példamutatóan részt vesz a kiválóság kultúrájának 
elterjesztésében. 

Alkalmazási példa: BME MBA képzésének bemutatása (www.bme.mba.hu) 

Kari, tanszéki vezetők személyes jelenlétének / elérhetőségének   biztosítása, 
mind az oktatók, mind a hallgatók számára. A kari, tanszéki vezetők oktatói 
tevékenységének erősítése, az oktatói munka terén példamutatás a többi 
oktatónak.  

I./2. A vezetők személyes jelenlétükkel biztosítják, hogy a 
szervezet vezetési rendszere meghatározott, alkalmazott és 
folyamatosan fejlesztett legyen. 

Alkalmazási példa: Tanársegédi hospitálások bevezetése a vezető oktatók 
óráin. 

A képzési programok, tantervek kialakítása, fejlesztése, módosítása kapcsán 
előzetes és folyamatos konzultáció minden érintettel, kiemelten a 
munkaadókkal, munkavállalókkal és a középfokú oktatási intézményekkel. 
Figyelemmel kell kísérni a konkurens felsőoktatási intézmények sikereit is. I./3. A vezetők folyamatos kapcsolatban vannak a vevőkkel, 

partnerekkel és a társadalom képviselőivel.  
Alkalmazási példa: Nyílt napok szervezése a középiskolák, szülők, leendő 
hallgatók stb. számára. Állásbörzék szervezése a munkaadók és végzős diákok 
számára. 

Erkölcsi és anyagi értelemben is elismerni a szervezeti egységek (karok, 
tanszékek, csoportok) sikereit. Pl. jutalmak, belső „díjak” formájában. Az 
intézményi erőforrásokból (pl. gazdagabb tanszékek kari befizetéseiből) 
fokozottan támogatni a minőség terén kiemelkedőt produkáló egyéneket és 
szervezeti egységeket. Elkülönített belső pénzügyi alapot létrehozni ebből a 
célból.  

I./4. A vezetők motiválják, támogatják, elismerik és felismerik 
a szervezet munkatársainak a kiválóság érekében tett 
erőfeszítéseit  

Alkalmazási példa: BME GTK: „Kar Kiváló Oktatója” díj 
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II. Üzletpolitika és stratégia 

EFQM kritérium leírás Az EFQM kritérium lehetséges felsőoktatási értelmezése 

A felsőoktatási intézmény a TQM I. alapelvét figyelembe véve 
fogalmazza meg és hirdesse ki küldetését, értékrendjét és stratégiáját.  II./1. Az üzletpolitika és a stratégia az érintettek jelenlegi és jövőbeli 

elvárásain alapul.  
Alkalmazási példa: BME GTK kari stratégiája 

A stratégia megalkotásakor az intézmény hasznosítsa az elérhető 
közvéleménykutatások, statisztikák, jelenlegi és végzett hallgatói 
felmérések eredményeit, az oktatói, szülői, társadalmi és középiskolai 
visszajelzéseket. Vegye figyelembe a versenytársak teljesítményével 
kapcsolatos adatokat és a vonatkozó jogszabályi kereteket is.     

II./2. Az üzletpolitika és a stratégia információkon, 
teljesítményméréseken, folyamatos tanulási tevékenységen alapul.  

Alkalmazási példa: BME Diákközpont felmérései eredményének 
hasznosítása a BME stratégiájának elkészítésekor 

Az intézményi /kari stb. tanácsok, a képzések vezetősége rendszeresen 
üljön össze és aktualizálja a stratégiai elképzeléseket.   II./3. A szervezet rendszeresen és hatékonyan aktualizálja és 

fejleszti politikáját és stratégiáját.  Alkalmazási példa: BME GTK kari tanácsi illetve MBA képzés vezetői 
értekezleteinek rendszeres előforduló témái 

A stratégia kialakításánál használják a modern stratégiai menedzsment 
eszközöket a kulcsfolyamatok feltérképezésére. (pl. SWOT, STEP, BCG 
analízisek stb.)  

II. /4. A politika és a stratégia a kulcsfolyamatok keretrendszerének 
figyelembe vételével kerüljön kialakításra.  

Alkalmazási példa: BME SWOT analízise  

Az intézmény minden elérhető belső és külső hírközlő forrást (egyetemi 
újság, hírlevél, külső újsághirdetés, média stb.) használjon fel arra, hogy 
mind a hallgatókkal és a dolgozókkal, mind a közvéleménnyel 
ismertesse stratégiáját. A kialakított stratégiát következesen hajtsa 
végre. 

II./5. A szervezet közzé teszi és végrehajtja politikáját és stratégiáját.

Alkalmazási példa: BME honlapja, Jövő Mérnöke újság, BME PR iroda 
tevékenysége 
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III. Dolgozók irányítása 

EFQM kritérium leírás Az EFQM kritérium lehetséges felsőoktatási értelmezése 

Létre kell hozni, és rendszeresen alkalmazni kell egy karriertervezési / értékelési menedzsment 
alrendszert az oktatói és az egyéb dolgozói emberi erőforrások kezelése kapcsán. A rendszer 
kialakításánál figyelembe kell venni a stratégiai célokat és a hallgatók véleményét is.  

III./1. A szervezet hatékonyan 
tervezi, szervezi és fejleszti emberi 
erőforrásait. Alkalmazási példa: BME GTK posztgraduális képzéseinek emberi erőforrás gazdálkodási rendszere, ami 

a hallgatói véleményezési rendszeren is alapul 

Az intézmény a dolgozók szakképzettségét toborzással, képzéssel és előrelépési lehetőségek 
megteremtésével biztosítsa és fejlessze. Kerülni kell a dolgozók, különösen az oktatók és kutatók túl- 
vagy alulfoglalkoztatását.  

III./2. A szervezet azonosítsa, 
tartsa fenn és fejlessze a dolgozók 
tudását és kompetenciáját. Alkalmazási példa: Doktori, Posztdoktori képzések indítása, kutatói ösztöndíjak kiírása, hazai oktatók 

külföldi vendégszerepléseinek támogatása.   

Az intézmény támogassa az oktatóknak és az alkalmazottaknak a folyamatos minőségfejlesztésben való 
részvételét és biztosítson kellő hatáskört számukra. A vezetésnek rendszeresen értékelnie kell a 
dolgozók által önállóan hozott döntéseket. Az oktatói szabadság nem mehet az előírt tudásanyag 
átadásának rovására.  

III/3. A dolgozók bevonása és 
felhatalmazása 

Alkalmazási példa: Szabad előadás hirdetési és rugalmas tananyagkiválsztási jog biztosítása az 
oktatóknak a képzési követelmények figyelembe vételével.  

Az intézmény valósítsa meg hatékonyan a fentről lefelé és lentről felfelé irányuló és a horizontális 
kommunikációt. Létre kell hozni és használni kell a felsőoktatási intézmények szervezeti kultúrájának 
leginkább megfelelő kommunikációs csatornákat. E csatornákat nemcsak a dolgozókkal, hanem a 
hallgatókkal folytatott kommunikációban is használni kell.  

III./4. A szervezet kommunikáljon a 
dolgozókkal  

Alkalmazási példa: BME MBA posztgraduális képzések oktatói és hallgatói számára kialakított többszintű 
levelező listái, illetve SMS rendszere.  

Az intézmény hangolja össze és folyamatosan kövesse az egyéni és a csoportos célokat. Alakítson ki 
teljesítmény és minőségfüggő motivációs rendszert. Építse be e rendszerbe a hallgatói minősítések 
eredményeit is.  Ne csak anyagi, de erkölcsi jutalmakat is használjanak.  III./5. A szervezet ismerje fel a 

dolgozók igényeit, törődjön a 
dolgozókkal és jutalmazza őket.   Alkalmazási példa: A dolgozók jutalmazásakor, kinevezésekor, ösztöndíjak odaítélésekor stb. a minőség 

iránti elkötelezettséget – pl. a hallgatói minősítések eredményeit – fokozottan vegyék figyelembe a 
vezetők. 
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IV. Partnerkapcsolatok és erőforrások 
EFQM kritérium leírás Az EFQM kritérium lehetséges felsőoktatási értelmezée 

A stratégiai célok érdekében szoros kapcsolatot kell kialakítani az intézmények külső partnereivel. Fejleszteni kell 
a középfokú intézményekkel és különösen a vállalati szférával meglévő kapcsolatokat.  

IV./1. A szervezet 
hatékonyan menedzselje 
a külső kapcsolatokat Alkalmazási példa: BME Műszaki Menedzser képzésben működő vállalati projektfeladat rendszer  

Gondoskodni kell az állami és saját bevételek hatékony felhasználásáról. Mérni kell az intézmény pénzügyi 
paramétereit is. Amennyiben nincs vevői (hallgatói, társadalmi) igény, akkor meg kell szabadulni a nem 
gazdaságos képzésektől. Befektetőket kell találni a felsőoktatás bizonyos területeire (pl. kollégiumok) illetve az 
intézményeknek maguknak is befektetőként és vállalkozókként kell megjelenniük a jó jövedelmezőséggel bíró és 
az intézményi profilba illeszthető egyes területeken. (pl. ígéretes vállalati kutatási projektek) 

IV./2. A szervezet 
hatékonyan menedzselje 
a pénzügyi erőforrásokat  

Alkalmazási példa: BME-Westel 900 Rt., BME-Knorr Bremse stb. vállalati kapcsolatok, közös munkák stb., melyek 
évente jelentős bevételt jelentenek az Egyetemnek 
Gondoskodni kell az épületek, gépek, laborok, s egyéb befektetett eszközök megfelelő használatáról, felújításáról. 
Az intézményi beszállítókat a piac törvényei szerint versenyeztetni kell. Optimalizálni kell a készletszinteket.  

IV./3. A szervezet 
hatékonyan menedzselje 
az épületeket, 
felszereléseket, 
anyagokat.  

Alkalmazási példa: Közbeszerzési pályáztatási rendszer 

Az oktatás és kutatás speciális technológiát igényel, mind a „szellemi” mind a „materiális” technológiák területén. A 
kutatás mint feladat jellegéből adódik, hogy egy felsőoktatási intézmény állandóan figyelemmel kíséri a legújabb 
kutatási technológiákat is. Ezt ki kell terjeszteni az oktatástechnológiai területre is. Az új technológiák (pl. projektor 
stb.) elérését biztosítani kell az oktatók számára és gondoskodni kell a használatukra történő kiképzésükről is. 
Gondoskodni kell az oktatás- és kutatástechnológiai eljárások folyamatos fejlesztéséről.  

IV./4. A szervezet 
hatékonyan menedzselje 
a technológiai 
erőforrásokat. Alkalmazási példa: Modern oktatástechnológiai eszközök egyre szélesebb körű használata. Új oktatási módszerek 

(pl. számítógépes szimulációs programok) elterjedése. 
Gondoskodni kell az intézmény dolgozói / hallgatói számára elérhető illetve őket és adataikat nyilvántartó 
információk tárolásáról, kezeléséről, védelméről. A tudás menedzseléséhez tartozik a jelentkező hallgatók 
kiválasztásának, a felvételinek a speciális területe is. Optimalizálni kell – a stratégiával a képzési célokkal és a 
pénzügyi lehetőségekkel összhangban – a felvett hallgatók létszámát, előképzettségét stb. A képzés alatt 
figyelemmel kell kísérni a hallgatók tudásszintjének alakulását. Ezen információkat fel kell használni a tanterv- és 
oktatásmódszertani fejlesztésben. 

IV./5. A szervezet 
hatékonyan menedzselje 
az információkat és a 
tudást. 

Alkalmazási példa: hallgatói keretszámok rendszere, hallgatói véleményezés eredményeit figyelembe véve a 
tanterv átalakítása a BME GTK Műszaki Menedzser szakon 
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V. Folyamatok 

EFQM kritérium leírás Az EFQM kritérium lehetséges felsőoktatási értelmezése 

Az intézmény alakítsa ki az oktatási-kutatási folyamatok felelősségi rendszerét, a 
folyamatokkal szemben elvárt követelményeket és a folyamatok teljesítményének 
mérési rendszerét. (Kritikus folymatok pl: oktatók képzése, felvételi rendszer, új szakok 
létesítése, képzési piac követése stb.)  

V./1 A szervezet folyamatai szisztematikusan 
tervezettek és menedzseltek 

Alkalmazási példa: Intézményi belső szabályzatok, SZMSZ stb. 

Az oktatási folyamatban a legújabb ismeretek átadására törekedjen az ezeknek 
megfelelő modern eszközökkel. Az oktatók folyamatosan tájékozódjanak a nemzetközi 
és hazai szakirodalomból tudományterületük új eredményeiről, s ezeket építsék be a 
képzésekbe. 

V./2. A szervezet szükség szerint innovatív módon 
fejleszti folyamatait, annak érdekében, hogy teljes 
mértékben kielégítse vevőit és az egyéb érintettek 
igényeit, s értéket teremtsen számukra. Alkalmazási példa: kb. 5-7 évenként végrehajtott gyökeres és évenkénti kisebb 

tantervmódosítások a képzésekben.  

A új szakok indításánál és a régiek megszüntetésénél, módosításánál az intézmény 
vegye figyelembe a társadalmi igényeket. Ne tartson fenn olyan képzéseket, melyek 
elavultak, az ország igényeinek nem megfelelőek.  V./3. A szervezet termékeit és szolgáltatásait a vevői 

igények és elvárások alapján tervezi és fejleszti. 
Alkalmazási példa: Miskolci Egyetem Anyag és Kohómérnöki Karának, a kar 
képzéseinek megújítása.  

A felsőoktatási termék egyrészt a diploma, másrészt az új tudással felruházott, végzett 
hallgató. Az intézménynek egyrészt gondoskodnia kell a végzett hallgatókkal történő 
kapcsolattartásról, másrészt a „diploma” időnkénti felfrissítéséről, („szervizeléséről”) pl, 
másoddiplomás képzések, szakosító továbbképzések, tanfolyam szervezése által.  

 V./4. A szervezet termékeit nemcsak elkészíti, de 
kiszállítja és szervizeli is.  

Alkalmazási példa: A BME Diákközpont kapcsolattartó tevékenysége a végzett 
hallgatókkal, a BME Mérnöktovábbképző Intézet tevékenysége 

Élő kapcsolatrendszer, kommunikációs csatornák, fórumok kialakítása a jövőbeli 
hallgatók, vállalatok, társadalmi, kormányzati szervek képviselői mint külső és a 
jelenlegi hallgatók, oktatók, dolgozók mint belső vevők felé.   

V/5. A szervezet menedzseli és kiterjeszti 
kapcsolatait a vevői felé.  

Alkalmazási példa: PR iroda fenntartása, Hallgatói Képvislet, Nyílt Nap stb. 
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VI. Vevői elégedettség 

EFQM kritérium leírás Az EFQM kritérium lehetséges felsőoktatási értelmezése 

A.: A hallgatók véleménye az oktatás színvonaláról, módszereiről, a kapcsolódó kiegészítő 
szolgáltatásokról stb.  
B.: A vállalati szektor értékelése a végzett hallgatókról. A munkaadók véleménye az intézmény 
kapcsolatrendszeréről. 

VI./1. Észlelés megnyilvánulása, 
mértékegységei 

A.: Alkalmazási példa: Hallgatói értékelési rendszerek 
B.: Alkalmazási példa: Állásbörzék eredménye, fejvadász cégek kiválasztási szokásai 

A.: Az átadott ismeretek minősége, korszerűsége, az ismeretek munkaerőpiaci értéke, a 
ráfordítás/ismeret arány, a számonkérések megfelelősége, az oktatók, tárgyak, jegyzetek színvonala, a 
kiegészítő szolgáltatások (kollégium, könyvtár stb) színvonala, továbbtanulási lehetőségek stb. 
B.: A végzettek tudásszintje, rugalmassága. A képzés akkreditáltsága,  megbízhatósága, színvonala, az 
intézmény szakmai és társadalmi elismertsége. Új szakok indításának illetve továbbképzéseknek a 
lehetősége. Az intézmény PR-ja. stb. 

VI./2. Teljesítmény jellemzők 

A.: Alkalmazási példa: Hallgatói értékelések eredményeinek feldogozása, karok közti presztizsrangsor  
hallgatók szerinti alakulása 
B.: Vállalati kiválasztási szokások, vállalati fluktuációs adatok stb. 

 

VII. Dolgozói elégedettség 

EFQM kritérium leírás Az EFQM kritérium lehetséges felsőoktatási értelmezése 

Az oktatók, a kutatók és az alkalmazottak értékelése az intézményről.  
VII./1. Észlelés megnyilvánulása, mértékegységei 

Alkalmazási példa: Tanszéki, kari stb. értekezletek.  

Dolgozók véleménye a munkakörnyezetről, a vezetési stílusról, a 
munkaköri követelmények, a motivációs rendszer, a karrierlehetőségek, 
továbbképzések, kommunikáció stb.  VII./.2. Teljesítmény jellemzők 

Alkalmazási példa: Intézményi fluktuációs adatok elemzése 
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VIII. Társadalmi kihatás 

EFQM kritérium leírás Az EFQM kritérium lehetséges felsőoktatási értelmezése 

A tágabb környezet értékelése az intézmény társadalmi kihatásairól 
VIII./1. Észlelés megnyilvánulása, mértékegységei 

Alkalmazási példa: A média megnyilvánulásai az intézményről  

Az intézmény hatása a foglalkoztatottságra, a lokális gazdaságra. Az 
intézmény részvétele a közéletben, az intézmény által elnyert díjak, 
elismerések, az intézményben végzettek által elnyert díjak, az 
intézménnyel kapcsolatos panaszok száma, kezelésük módja, a 
hatóságok véleménye az intézményről stb. 

VIII./.2. Teljesítmény jellemzők 

Alkalmazási példa: Jelentkezési adatok, túljelentkezés stb. adatainak 
elemzése 

 

IX. Kulcsteljesítmény mutatók 

EFQM kritérium leírás Az EFQM kritérium lehetséges felsőoktatási értelmezée 

Az intézmény pénzügyi és nem pénzügyi mutatóinak alakulása 
IX./1. Észlelés megnyilvánulása, mértékegységei 

Alkalmazási példa: Költségvetési hiány vagy többlet alakulása 

Állami és saját bevételek mértéke, aránya. Az intézménybe jelentkezők 
száma, a lemorzsolódás, a végzettek elhelyezkedési, továbbtanulási 
aránya. A végzettek kezdőfizetése és a fizetésemelkedés várható üteme 
stb.  IX./2. Kulcsteljesítmény indikátorok 

Alkalmazási példa: rendszeres ALUMNI felmérések a végzettek 
helyzetéről 
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4.4.3. Felsőoktatási intézmények egy lehetséges minőségmenedzsment modellje 

Az A15. ábrán az EFQM modell kritériumainak figyelembe vételével általam készített 

felsőoktatási intézményi minőségmenedzsment rendszermodell látható. A modell struktúrája 

különbözik az EFQM modelltől, jobban tükrözi egy felsőoktatási intézmény feladatait, 

kapcsolatait és hierarchiáját. (A modell „képzési folyamat” eleme az A16. ábrán részletezett 

képzési folyamat II. szintjét jelenti.) A modell vastag vonallal keretezett része a felsőoktatási 

intézmény „falait” jelképezi. A falakon belül zajló folyamatok határozzák meg elsősorban egy 

intézmény minőségét, színvonalát, de egy felsőoktatási intézmény minőségmenedzsment 

rendszerébe be kell építeni - az intézmény elképzeléseitől és akaratától részben függetlenül 

alakuló, ám az intézményre erőteljes hatást gyakorló tényezőket tartalmazó  - „a falakon kívül 

vagy részben kívül eső” rendszerelemeket is.  

A modellt az előbbiekben bemutatott T13. táblázat szerinti EFQM kritérium-értelmezéssel, 

és a modellnek az EFQM – mel való kapcsolatát bemutató T14. táblázattal együtt szemlélve  

elmondható, hogy az általam kialakított modell rendszerelemei tartalmazzák az EFQM összes 

kritériumát, de felépítése és rendszerelemei (melybe az EFQM átértelmezett 

kritériumrendszere lett behelyettesítve), a felsőoktatási intézmények számára megfelelőbbek, 

mint az EFQM túlzottan általános követelményrendszere.  
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A15. ábra: Felsőoktatási intézmények minőségmenedzsment rendszermodellje  
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T14. táblázat: A rendszermodell elemeinek kapcsolata az EFQM kritériumokkal. 
Rendszerelem  EFQM kritérium 

Középfokú oktatás, a hallgatók 
kiválasztása, felvételi rendszer 

I/3, II/1, II/4, IV/5, V/1, V/5, VI/2,VIII/1, VIII/2, IX/1, 
IX/2 

Gazdálkodás, jogi stb. feltételek II/1, IV/2, IV/3, IV/4, VIII/1, VIII/2, IX/1, IX/2 

Társadalmi környezet, munkaerőpiac I/3, II/1, II/4, III/2, IV/1, IV/4, IV/5, V/4, V/5, VI/1, 
VI/2, VIII/1, VIII/2, IX/1, IX/2 

Végzett hallgatók, ALUMNI rendszer II/1, II/4, IV/1, IV/5, V/4, V/5, VIII/1, VIII/2, IX/1, IX/2 
Küldetés, jövőkép, stratégia I/1, I/2, II/1, II/2, II/3, II/4, V/1, V/2, V/3, IX/1, IX/2 
Képzési célok, programok II/4, IV/5, V/1, V/2 

Oktatói, dolgozói háttér I/4, III/1, III/2, III/3, III/4, III/5,IV/4, IV/5,V/1, V/2, V/5, 
VII/1, VII/2 

Képzési folyamat II/4, V/1, V/2 
Tanítás-tanulás V/1, V/2 
Hallgatói minősítési rendszer I/3, II/2, VI/1, VI/2 
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5. A MODELL VEVŐI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS ALMODULJA 
Hipotézisek: 

• A TQM alapelveit figyelembe véve kidolgozható az előzőekben bemutatott 

modellhez konkrét hallgatói (mint vevői) elégedettség mérési almodul 

• Meghatározhatóak az almodul működésének peremfeltételei  

• Meghatározhatóak az almodul működésének problémái 

5.1. A BME MBA KÉPZÉSÉNEK MINŐSÉGÉRTÉKELÉSI RENDSZERE  

Az általános modell megalkotása után szükségesnek tartottam a modell „magjának”, a 

tanítási-tanulási-értékelési résznek mint a képzési folyamat szintjén zajló vevői (hallgatói) 

elégedettség mérésnek részletesebb kidolgozását, s erre egy konkrét „almodul” megalkotását. 

Ennek során a BME MBA képzés tapasztalatait használtam fel.   

A magyar felsőoktatásban is felgyorsult az a tendencia, miszerint a mezőgazdasági és a 

műszaki oktatás is egyre kevésbé őrzi „nettó technikai” jellegét. (Varsányi, 1998) Bár a 

Műegyetemen már az ötvenes évektől folyt gazdasági-mérnök képzés, áttörést – mind az 

oktatási forma, mind az oktatott ismeretek korszerűsítése terén – a 90-es évek hoztak. Az 

1992-ben kiscsoportos, angol nyelvű programként indult MBA oktatáson mára több mint 

1200 hallgató, több mint 10 csoportban tanul. E rendkívül gyors növekedés az oktatás 

szervezettségének és a képzés magas színvonalának köszönhető. 

A magyarországi felsőoktatásra jellemző volt a 90-es években a minőségmenedzsmenttel 

kapcsolatos oktatás súlyának jelentős növekedése. Ezzel szemben az oktatás minőségének 

emeléséhez kapcsolódó törekvések ekkor még csak elvétve jelentek meg. MBA képzésünkre 

már a kezdetektől - a minőségmenedzsment oktatása mellett - az oktatás színvonalának 

növelése, minőségének javítása is jellemző volt.  

5.1.1. A hallgatói minősítési rendszer felépítése 

Az értékelési rendszer kialakításának megértéséhez világosan kell látni az ilyen jellegű 

felsőoktatási képzések működésének sajátosságait. Első helyen kell említeni e programok 

önfinanszírozó jellegét, ami alapvetően eltérő környezetet jelent az államilag finanszírozott 

képzésekhez képest. A másik lényeges pont, hogy az ilyen profilú képzési programok 

versenyre vannak kényszerítve. Végül kiemelendő a felnőttoktatási, másoddiplomás jelleg is, 

ami lényegesen eltérő hallgatói attitűdöt, preferenciákat eredményez. A kidolgozott mérési 
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modul a képzési folyamat harmadik szintjén alkalmazható, konkrét minőségértékelési eljárást 

mutat be. (A16. ábra)  

A16. ábra: A képzési folyamat szintjei (Veress et.al, 1999 alapján) 

Szakalapítás Képzés Képzéskövetés

Felvételi vizsga Oktatás Államvizsga

Tanítás Tanulás Értékelés

I. szint

II. szint

III. szint

 

A modul a BME MBA képzésének hallgatójaként és oktatójaként szerzett tapasztalataim 

alapján készült. Szerkezeténél fogva megfelel a TQM alapelveinek, s biztosítja a folyamatos 

minőségfejlesztést. (A17. Ábra) 

 A17. ábra: A BME MBA képzésének hallgatói minősítési rendszere 
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A modul által nyújtott „minőségkép” leírható a matematikai szimbolizmus segítségével is:

  

eredménye""k  véleményehallgatói egyébkialakult  szövegesen hanem tal,osztályzat nemA  :
súlyszámaort kérdéscsop skapcsolato alA vizsgákk :

súlyszámaort kérdéscsop skapcsolato okkalsegédanyagA  :
súlyszámaort kérdéscsop skapcsolato oktatóval Az :
súlyszámaort kérdéscsop skapcsolato yalA tantárgg :

stb.
. 
. 

félévbenadott  az átlagakapott  kérdésekre skapcsolato oktatóval azk oktatójána tantárgy első az :o 

félévbenadott  az átlagakapott  kérdésekre skapcsolato al tantárggyargynak edik tantá-n az: t

félévbenadott  az átlagakapott  kérdésekre skapcsolato al tantárggyaak  tantárgynelső az : t

:ahol mátrixa,nek eredményei értékelés hallgatóiA :*

"minöségkép" jellemzö félévreadott  Az:M
:ahol
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Természetesen „M” matematikailag nem értelmezhető, hiszen egy olyan mátrixot, melynek 

elemei számok - a valamilyen módon súlyozott átlagok – „összegez” a δ  tényezővel, mely  

„puha” elem, és az egyéb hallgatói véleményeket tükrözi. Az A17. ábra alapján így állítható 

össze a képzés „minőségképe” egy adott félévben, mely képet nemcsak matematikai, hanem 

intuitív, tapasztalati úton elemezve is fel lehet használni a minőségfejlesztés érdekében.  
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5.1.2. A hallgatói minősítési rendszer működésének alapja: a minősítő kérdőívek 

Az értékelés gyakorlati megvalósítása minősítő kérdőívek alkalmazásával történik. (A 

kérdőívről részletesen l. a 6. fejezetet) Az MBA program arculatát jelentős részben a 

hallgatók által kitöltött minősítő kérdőívek alakították, s alakítják folyamatosan. Minden félév 

végén, az adott félév minden részletéről a vizsgák után kérdőívet töltenek ki a diákok. (BME, 

MBA 2000) 

A minősítés a modul öt fő szempontja alapján készül: (lásd: A17. ábra) 

 a tantárgy szükségessége, hasznossága 

 az oktató felkészültsége, órájának színvonala 

 az oktató által elkészített segédanyagok használhatósága   

 a vizsga módja, korrektsége 

 egyéb hallgatói vélemények 

A kérdőív „egyéb” rovata bár az utolsó helyre került, mégis az egyik legfontosabb 

információforrás. Ez a rovat a legkülönbözőbb – főleg „komfort” és oktatásszervezési – 

igények folyamatos felmérésére szolgál, s az első négy szempontra adott válaszokkal szemben 

nem a hallgatói átlagvéleményeket, hanem az egyéni, „kivételes” eseteket tükrözi. Ezekkel 

kapcsolatban általános tanulság, hogy a szöveges „egyéb” vélemények erősen negatív irányba 

húznak. Míg az „osztályzásos” véleménynyilvánítás átlageredménye 4-4,5 között van, addig 

az írásos vélemények nagyrésze főleg kritikus hangvételű. Ez természetes is, hiszen az élet 

más területein is leginkább jobbító-bíráló szándékkal ragad tollat az ember. Pl. a 2002 elején 

végzett osztályzási irányelvekkel kapcsolatos felmérés estében 695-en helyeselték a szigorúbb 

szabályozást, 92-en ellenezték, ám az összesen 56 írásos vélemény közül 45 kifejezetten 

ellenző volt. Mindez azt jelenti, hogy a változásokat ellenzők közül minden második írásban 

is megerősítette „szavazatát”, míg a pártolók közül csak minden hatvanharmadik.   

A tanterv felépítésébe, az egyes tárgyak tartalmába a hallgatók természetesen nem 

szólhatnak bele, e tekintetben csupán „véleményezési joguk” van. Az erre vonatkozó 

információkat a hosszú távú tantervfejlesztésben lehet hasznosítani. 

 A képzés vezetése – az oktatási folyamat kereteinek megszabásán kívül - nem szól bele, 

hogy az oktató mit és hogyan tesz az órán. Mindenki a saját elképzelései, módszerei szerint 

dolgozhat, csak a hallgatók félév végi minősítése az irányadó.  
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Bizonyos átlag alatt a következő félévtől az oktató nem taníthat a képzésben. Az elmúlt 

évek alatt e rendszer következtében az oktatók 50%-a kicserélődött. A bennmaradtak között 

pedig éles verseny alakult ki, ami az oktatás színvonalát tekintve igen előnyös.  

Az alapszint felett teljesítő oktatók számára motivációs csomagot dolgoztunk ki, s ennek 

köszönhetően a program vezető oktatóira nem hat az üzleti szféra elszívó ereje. A hallgatói 

minősítéstől függő motivációs rendszer eredménye, hogy az oktatók törzsgárdája valóban 

kiváló kvalitásokkal rendelkező tanárokból / gyakorló üzletemberekből tevődik össze. Mára a 

képzés stabil oktatói törzsgárdával dolgozik, ami pozitívan hat a színvonalra. 

Az MBA képzés a TQM elveinek megfelelően olyan hallgatóközpontú oktatási 

szolgáltatás, ahol a hallgató-központúság nem csak jelszóként, hanem célként jelenik meg. 

Míg a graduális képzésben – annak eltérő jellege és céljai miatt – természetesen nem vehető 

figyelembe a hallgatók összes kívánalma, posztgraduális képzésben – a felnőttoktatás 

speciális körülményei miatt és a képzés piac-orientáltságából adódóan – igaz az, hogy a 

hallgatók többségének véleménye „szent”. Másként – a TQM első alapelve szerint - 

fogalmazva: szervezési és technikai kérdésekben „a vevőnek mindig igaza van.” Alapelvünk, 

hogy az a jó, amire a hallgatók többsége azt mondja, hogy jó, s minden olyan szervezési / 

oktatástechnikai stb. kérdés, ami a hallgatók nagy részének nem tetszik, az rossz, s azonnal 

kijavítandó. Még egyszer kiemelem, hogy ez az elv nem vonatkozik a tárgyak tartalmára, a 

tanterv felépítésére. 

A kérdés persze nem az, hogy a hallgatóság mennyiben képes megítélni a képzéssel 

kapcsolatos legfontosabb problémákat, hanem az, hogy e helyett az oktatói kar, vagy 

valamilyen egyetemi bizottság jobb, elfogulatlanabb, reálisabb értékelésre képes-e? Válaszom 

egyértelmű: tapasztalatom szerint legtöbb esetben jobb a felnőtt hallgatók véleményére 

hagyatkozni.  

5.1.3. A hallgatói minősítési rendszer működésének peremfeltételei 

Az alkalmazás évei alatt kikristályosodott néhány olyan peremfeltétel, melyek 

elengedhetetlenül szükségesek a hatékony működtetéshez:  

 A visszacsatolás gyors és kompromisszumok nélküli megoldása minden érintett 

felé. (pl. a minősítések eredményeinek „könyörtelen” felhasználása az oktatók 

javadalmazásával illetve elbocsátásával kapcsolatban.)  

 Magas hallgatói összlétszám, a statisztikai módszerek alkalmazhatósága miatt. 
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 Az eredmények nem csak matematikai, de „ésszel történő” elemzése, mely sokszor 

árnyalja a képet, s lehetővé teszi a torzulások felismerését.   

 „Reális”, objektív hallgatók. Ez felnőttképzés esetében biztosítottnak tekinthető.  

 A minősítési rendszer működésének korrekt megismertetése a hallgatókkal, már a 

képzésbe való belépésükkor, mely nagyban hozzájárul az értékelés realitásának 

növeléséhez. 

5.2. A HALLGATÓI MINŐSÍTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI  

Az értékelés részrehajlásával – főként a választható tárgyak terén – sokszor gondok 

adódnak. E kurzusokat nagyrészt olyan hallgatók veszik fel, akiket eleve jobban érdekel a 

téma, s így esetleg aránytalanul jobb minősítést adnak. Az is előfordul, hogy a kreditpontok 

megszerzése miatti „taktikai” megfontolásból olyanok választanak egy tárgyat, akik 

egyáltalán nem érdekelődnek az órák anyaga iránt, s emiatt aránytalanul rosszabb minősítést 

adnak. A hallgató az értékeléssel mindig tetszésének vagy nem tetszésének ad hangot, de a 

fenti tényezők torzíthatják az eredményt. Kötelező tárgyaknál e probléma nem lép fel, mert ott 

olyan nagyszámú hallgató minősít, hogy ezek a hatások már nem érzékelhetők. 

Előfordulnak torzulások a félévek tekintetében is Ha valaki egy félévben magasabb 

kvalitású, „erősebb” kollégákkal együtt oktat, akkor esetleg gyengébb minősítést kap, mint 

előzőleg s fordítva. A részrehajlás mentes minősítést nehezíti az is, hogy sok tantárgy 

gyengesége, erőssége vagy hasznossága csak a későbbi félévekben derül ki világosan a 

hallgatók számára, ekkor viszont már nem szavaznak visszafelé. 

Némely esetben gondot okozott, hogy különösen a választható vagy speciális tárgyakból az 

adott diszciplinában egyszerűen nincs jobb oktató, s még ha a hallgatók le is pontoztak 

valakit, a képzés vezetői kénytelenek továbbra is őt alkalmazni. Ilyenkor, hogy a minősítési 

alapelvek és a minőségi szolgáltatás elve ne sérüljenek, először csökkentettük a gyenge tanár 

óraszámát, végső esetben akár a tantárgyát is megszüntettük, s másikkal helyettesítettük.   

A hallgatói minősítési rendszer bevezetésekor, az első időszakban sok oktató titkon azt 

remélte, hogy az általuk adott jobb jegyek végül kedvezőbb hallgatói minősítéseket 

eredményeznek. Bár az értékelés adatok statisztikai feldolgozásával ez nem volt egyértelműen 

kimutatható, a képzés színvonalának megtartása, és a túlzottan jó jegyek „elburjánzása” miatt 

2001-ben az egyes kiosztható érdemjegyek százalékos „mennyisége” az osztályzási 
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irányelvekben meghatározásra került. Ennek oka jórészt az volt, hogy maguk a hallgatók is – 

teljesítményükhöz képest – túlságosan jónak ítélték az érdemjegyeiket.  

A fenti problémák jó része megszűnik, ha elegendően nagy számú hallgató vesz részt a 

kiértékelésben, s az eredményeket statisztikai módszerekkel (is) elemzik. A fenti problémák 

ellenére - a minősítési rendszer alkalmazásának évei alatt - az oktatók 80 %-ának a hallgatói 

értékelésen szerzett osztályzata maximum 0,1-es szórást mutat, bármelyik kurzuson és 

évfolyamon is tanítson az illető.  

E minőségértékelési modul hasznos eleme az általam kidolgozott általános 

minőségmenedzsment modellnek. Jelenleg is hasonló általános modell működik a BME 

Gazdaság és Társadalomtudományi Karán, a bemutatott értékelési modult pedig évek óta 

alkalmazzák a Kar posztgraduális képzésein.  Az értékelési modult adaptálni kell a graduális 

oktatás körülményeire, de elmondható, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem MBA kurzusán a 

bemutatott értékelési modul jól működik, bevált, pontos visszajelzéseket ad a vevői 

elégedettséggel kapcsolatban, s egyes alapgondolatai minden bizonnyal hasznosíthatóak 

lesznek az Egyetem nappali tagozatos képzésein is.  
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 6. A HALLGATÓI MINŐSÍTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK 
VIZSGÁLATA  

Mottó: A statisztikát ne az emberek ellen használd, hanem azért, hogy javítsd a rendszert.  

       W.E. Deming 

Hipotézisek: 

Az értékelési modul használhatósága a matematikai statisztika eszköztárának segítségével 

igazolható: 

• Kidolgozható olyan a napi gyakorlatban használható módszer, mely alkalmas a 

tanítási-tanulási-értékelési folyamat minőségképének meghatározására 

• Meghatározhatóak a hallgatók számára fontos minőségtényezők 

• Meghatározhatóak az egyes tényezők közötti kapcsolatok 

6.1. A „HALLGATÓI MINŐSÍTŐ KÉRDŐÍV” KIALAKÍTÁSA 

Az értékelési rendszer alapjaként még 1996 –ban elkészült az IMVT munkatársaival 

közösen kidolgozott első posztgraduális hallgatói kérdőív, mely 1997-ben átdolgozásra került.  

A kérdőív kialakításánál több szempontot kellett figyelembe venni.  

6.1.1. A kérdőív kialakításának szempontjai 

A kérdőív kialakítása az alábbi szempontok alapján történt: (Benedek, 1996; Falus 1993) 

 A kívánt információmennyiség megszerzéséhez szükséges kérdésmennyiséget 
tartalmazzon 

 Lehetőleg legyenek nyitott és zárt kérdések (végül technikai okokból csak egy nyitott 

kérdés került be) 

 A válaszok mennyiségi kiértékelése biztosított legyen  

 A kérdések mindenki számára érthetőek, egyértelműek legyenek 

 Ügyeljünk a pozitív és negatív kérdésforma arányára 

 Kerüljük a szuggesztiót, a kérdés ne sugallja a választ 

 Ha van rá lehetőség, iktassunk be kontrollkérdéseket, hogy ellenőrizhessük a 

válaszadó következetességét. (Kontrollkérdéseket végül a kérdőívben nem tartottunk 

szükségesnek, megbíztunk a felnőtt hallgatók következetességében.) 
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 Először kisebb csoporton teszteljük le a kérdőívet. (Ez megtörtént, a tapasztalatok 

alapján alakítottuk át kismértékben a kérdőívet 1997-ben.) 

 A kérdőív végén legyen néhány levezető kérdés (Ez a 14. nyílt kérdés) 

A fenti általános szempontokon túl, az alábbi speciális szempontokra is ügyelnünk kellett: 

 Kérdezzen rá a képzés minőségét befolyásoló fő tényezőkre. 

 Adjon információt a kapcsolódó szolgáltatásokról is. (Mivel a képzésben felnőttek 

vesznek részt, nagy az ilyen irányú igény. Erre irányul a 14-es kérdés.) 

 Rövid legyen a kérdőív, hogy a hallgatóknak ne vegye el túl sok idejét. 

 Gyorsan kitölthető és gyorsan kiértékelhető legyen. (Először a vizsgák után a 

következő félév beiratkozásánál töltötték ki, s kézzel történt a kiértékelés; 1998-tól 

a kérdőív kitöltése és kiértékelése is az internetes technológia alkalmazásával, 

számítógépen történik).  

6.1.2. Mérésmetodológiai követelmények 

A kérdőív kérdéseire a hallgatók a pedagógiában megszokott ötfokozatú skála, az 

osztályzatok segítségével válaszolnak. Ez a megoldás – bár szakmai viták középpontjában áll 

– régóta elfogadott a pedagógiai értékelések kapcsán.  

Az osztályozás lehetővé teszi a teljesítmények összemérését, ezzel megoldható az értékelés 

minősítő, szelekciós szerepe. Mivel az értékelendő teljesítményt minden kérdés estében 

ötfokozatú skálán helyezik el a hallgatók, így e skála fokaival fejezik ki a teljesítmény 

színvonalát, közelítenek a mennyiségi értelmezéshez. De csak közelítenek, becslést – s nem 

mérést - végeznek, mert nincs lehetőség arra, hogy ezt a skálát hozzámérjék az értékelt 

teljesítményhez, hanem csak az általuk elképzelt skálán gondolatban helyezik el az értékelt 

dolgokat, személyeket. Mivel az osztályzásra használt ötfokozatú skála – annak ellenére, hogy 

matematikailag pontosan felosztott, meghatározott és értelmezett az 1 és 5 közötti intervallum 

- nem szigorúan rögzített, szubjektív és relatív, a továbbiakban ordinális skálaként 

értelmezem, s csak a kérdésekre adott válaszok sorrendiségét vizsgálom.  

A szokásos ötfokozatú skála alkalmazhatóságát támasztja alá az is, hogy az érdekeltek 

(tanárok, tanulók stb.) az iskolarendszer különböző szintjein eltöltött éveik során megtanulták 

az osztályozást, értik annak jelentését, így betöltheti visszacsatoló szerepét. (Golnhofer, 1998; 

Báthory, 1997; Falus, 1993; Báthory, 1987) 
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A kérdőíves kiértékelés kapcsán tehát nem beszélhetünk a szó klasszikus tudományos 

értelmében vett mérésről4, csupán becslésről, ezzel együtt a kérdőívek felvétele, kiértékelése, 

elemzése során eleget kell tenni bizonyos mérésmetodológiai követelményeknek. (Stevens, 

1951) 

1. Objektivitás: E tekintetben egyrészt megelégszem azzal, hogy felnőtt, reális 

ítélőképességű hallgatók töltik ki a kérdőíveket, akiktől elvárható, hogy objektíven 

értékelik a számukra nyújtott teljesítményeket. Másrészt az érzelmi hatásokból adódó 

torzulások csökkentése érdekében a kérdőívek kiértékelése során nem veszem 

figyelembe a legjobb és a legrosszabb öt százalékot. 

2. Érvényesség (validitás): alapvetően azt jelenti, hogy azt mérjük-e az értékelés során, 

amit mérni akartunk. Esetünkben a feltett kérdések valóban a képzés minőségével 

kapcsolatban szolgáltatnak-e információt. Pedagógiai értékelés esetén megfelelő lehet 

a validitás elemi szintjének igazolása, ami azt jelenti, hogy beérjük azzal, hogy a 

kérdéseket szakértő személy vagy csoport állította össze. (Csapó, 1998; Báthory, 

1997) Esetünkben a BME MBA képzésének több tudományos fokozattal és 

szakirányú publikációkkal rendelkező egyetemi oktatókból álló munkatársait 

szakértőknek tekintem.  

3. Megbízhatóság (reliabilitás): Egy módszer megbízhatósága azt jelenti, hogy 

ugyanannak a dolognak az ismételt megmérése ugyanazt az eredményt adja. Ez a 

követelmény viszonylag könnyen igazolható a fizika világában, de annál nehezebben a 

társadalomtudományok esetén. A kérdőív megbízhatóságát megfelelő módon 

igazolják az elmúlt hat év eredményei, melyek során javuló vagy romló tendenciák 

természetesen találhatóak, de kiugró változások nem. (Nem fordult elő például, hogy 

ugyanazon szemeszterekben (de más tanévben), ugyanazon oktatók és tárgyak esetén a 

legrosszabb és legjobb minősítésű oktatók helyet cseréltek volna.) A megbízhatóság 

matematikai statisztikai bizonyítására a pedagógiai értékelésben a szakirodalom 

szerint nemigen van lehetőség, de túlzottan nagy szükség sem. (Báthory, 1997, 

Stevens, 1951)  

                                                 
4 A pedagógiában mégis sok esetben használják a mérés kifejezést a korrektebb becslés helyett, ezzel azonban 

inkább a pontosságra törekvést fejezik ki, mintsem a természettudományos értelemben vett precizitást. 
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6.1.3. A kérdőív felépítése 

Az előzőekben ismertetett szempontok figyelembe vételével elkészült kérdőív (lásd: M4. 

melléklet) négy csoportban, összesen 14 kérdést tartalmaz. A kérdések formai és stilisztikai 

megfogalmazásában szemeszterenként minimális eltérések megfigyelhetőek, ez azonban nem 

befolyásolta a tartalmi jelentést. A kérdéscsoportok a következők:   

1-3. kérdés: A tantárgyra és a tananyagra vonatkozó kérdéscsoport. Kialakításának fő oka 

az a tény, hogy az egyetemi szokásjognak megfelelően az egyes oktatók nagy önállósággal 

rendelkeznek a tantárgyak tartalmi elemeinek kialakítása terén. A nemzetközi sztenderdeken 

alapuló magtárgyak esetében bizonyos témaköröket mindenképpen érinteniük kell, de a 

tantárgy felépítése, a témakörök hangsúlyai, a bemutatott esettanulmányok tekintetében nagy 

oktatói szabadsággal rendelkeznek.  

A választható tárgyak esetében ez a szabadság még nagyobb. A tananyag szabadon 

alakítható évről évre az adott szakma aktuális trendjeinek megfelelően. Ezen okok miatt az 

első – a tantárgyra irányuló – kérdéscsoport két szempontból is hasznos és fontos. Egyrészt a 

kapott eredmény minősíti az oktatót a tekintetben, hogy miként tud megbirkózni azzal a 

feladattal, hogy összeegyeztesse a kötelező alapismereteket az iparági/szakmai 

aktualitásokkal, másrészt a tantervfejlesztés tekintetében hasznos információkkal szolgál a 

hallgatói igényekről, így részben minősíti a képzést a vevői elvárásoknak való megfelelés 

tekintetében.  

Természetesen a kiértékelés során nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy még 

a viszonylag rugalmas posztgraduális tantervben is sok olyan magtárgy szerepel, melynek 

fontosságát nem vonhatja kétségbe a negatív hallgatói véleményezés sem.  

Bár a kérdőívek későbbiekben bemutatandó elemzése alapján arra lehetne következtetni, 

hogy pl. a tantárgyak tartalmi elemei a hallgatók szerint nem befolyásolják túlzottan a képzés 

minőségét, ezt a gyakorlati élet és az oktatói tapasztalatok nem támasztják alá. Itt lép be a 

modell (l. A.17. ábra) „nem észnélküli elemzés” peremfeltétele. Bár a matematikai elemzés 

során statisztikailag nem jelentősnek adódott a tárgyak tartalma a minőség szempontjából, a 

valóságban ez igen fontos minőséget befolyásoló elem. Ez a  „statisztikailag szignifikánsan 

nem jelentős”, kontra „a valós oktatói gyakorlatban jelentős” ellentmondás azért alakul ki, 

mert amíg a hallgatók nem látják át a képzés teljes struktúráját, addig bizonyos tárgyak 

jelentőségét, ismereteik későbbi elmélyítése szempontjából való súlyát nem helyesen ítélik 

meg. Csak a képzés későbbi szakaszában, sok esetben a csak képzés lezárása után „áll össze a 
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kép” s válik a hallgatóság számára érthetővé bizonyos tárgyak, vagy bizonyos tartalmi elemek 

szükségessége. Gondolok itt elsősorban arra, hogy pl. egyes kvantitatív jellegű alapozó 

tárgyak némelyikének súlyát néha túlzottnak ítélik meg még a reális felnőtt hallgatók is, s 

csak a képzés későbbi szakaszában válik számukra érthetővé azok fontossága. Az ilyen téves 

hallgatói megítélésekből adódó – matematikailag nem mindig kimutatható, de megfelelő 

oktatói tapasztalattal „érezhető” torzítások figyelembe vételét jelenti a „nem ész nélküli 

elemzés” feltétel talán kissé profán, de igen fontos megfogalmazása.     

4-6. kérdés: Az oktató személyére vonatkozó kérdéscsoport a legfontosabb a képzés 

megítélése szempontjából, mivel a hallgató minden képzést az ott oktatók felkészültségén, 

érthetőségén és posztgraduális képzés esetén kiemelt mértékben az adott személy előadásának 

„színességén” keresztül ítél meg. A posztgraduális hallgatók végigültek már egy 3-6 éves 

főiskolai, egyetemi alapképzést, mely során legtöbben találkoztak unalmas, sokszor 

logikátlan, zagyva előadásokkal. Az alapképzésben megszerzett elméleti ismereteiket 

kiegészítették a munkahelyi gyakorlat során kialakult valós alkalmazási tapasztalatokkal, s 

ezek birtokában érkeznek az MBA képzésre. Felfokozott elvárásokkal ülnek tehát újra az 

iskolapadba többet, jobbat várva az előadóktól, mint amit az alapképzésben megszoktak.   

7-9. kérdés: Ugyanezek az elvárások léteznek az oktatási segédanyagokkal kapcsolatban is. 

Az MBA képzés magas színvonalának érdekében minden évben új oktatói segédanyagok 

készültek. Minden oktató átdolgozhatta (és az erős verseny miatt át is dolgozta) évről évre a 

jegyzeteit, segédleteit. Az írásos tananyagok mellett már a képzés indulásának pillanatától 

megjelentek a különböző audiovizuális segédanyagok is. Kezdetben a hagyományos írásvetítő 

és videofelvétel, 1998-tól a számítógépes - projektoros prezentáció, 2001-től pedig a 

hallgatók számára a képzés által biztosított kézi-számítógépeken bemutatott interaktív 

segédprogramok és multimédiás bemutatók használata vált jellemzővé. Az oktatók közti 

versengésre jellemző, hogy először csak egy-két oktató állt át a számítógépes technikára, de 

aztán egy félév alatt mindenkinek követnie kellett példájukat, ha nem akartak rosszabb 

minősítést kapni. Ezek az újítások rövid idő –általában egy félév - alatt a vevői igények 

harmadik szintjéről lecsúsznak a második szintre, egy-két év alatt pedig eljutnak az első 

szintre. (A18. ábra: Tenner-DeToro, 1998) 
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A18. ábra: A vevői igények szintjei 

E lrag ad ta tás !

S pec ifikác ió k  és
ig én yek

A lapve tő  e lvá rások

3 . S z in t

É rték töb b le te t h o rdo zó
je llem zők  és  tu lajdon ságo k ;
a  vev ő  nem  is  vá rja  ezek e t
( lap pan gó )

2 . S z in t

O pciók  é s k om p rom isszum ok ;
a  vev ő  szabad on  vá la sz tha t közü lük
(k im o ndo tt)

1 . S z in t

M inim á lis  te lje sítm ény  sz in t;
je len lété t m inden kor fe lté te lez ik
(k im o nda tla n)

 

 

10-13. kérdés: Az utolsó kérdéscsoport a tanítási-tanulási folyamat lezárására, a hallgatói 

teljesítmény értékelésének körülményeire vonatkozik. A 10-11. kérdés a leadott tananyag és a 

vizsgakérdések közti kapcsolatra, valamint a vizsga lebonyolításának körülményeire kérdez 

rá, míg a 12-es és 13-as kérdés azt a torzítást hivatott kiküszöbölni, hogy a túlságosan 

engedékeny oktató jobb, a túlságosan szigorú pedig rosszabb minősítést kapjon.  

A felnőtt hallgatóknál megvan az a korrektség és realitásérzék, mely a graduális 

hallgatókból életkori sajátosságok miatt sokszor hiányzik, így – tapasztalatom szerint -  a 

képzés munkatársai valós képet kapnak a számonkérések tartalmi és formai elemeiről 

egyaránt.   

Az utolsó 14-es kérdés nyitott kérdés, amire nem számszerű, hanem szöveges válaszokat 

várunk, melyek a képzés kiegészítő szolgáltatásaival (titkársági ügyintézés, hallgatói 

panaszok kezelése, hallgatói számítógép-labor stb.), illetve egyéb, a képzéssel kapcsolatos 

véleményeket tükröznek.  

A hagyományos értelemben vett „szolgáltatási elemek” fontos részét képezik a 

posztgraduális képzések minőségének, értékelésük önálló kérdőívet, vagy más módszert is 

megérne. Ennek kialakítása a jövő egyik fontos feladata. Az alapkérdőívbe több kérdést ezzel 

kapcsolatban nem építettünk be, mert azon túl, hogy megnövelte volna a kitöltés időtartamát, 

torzíthatta volna a tanítási-tanulási folyamatra adott értékelés eredményeit. A képzés 

indulásakor ugyanis még nem állt rendelkezésre a szükséges szolgáltatási infrastruktúra, s ez 
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esetleg negatívan befolyásolhatta volna az oktatási folyamat egyéb elemeire adott 

osztályzatokat. Ma pedig már túlságosan is széleskörűek, s más képzések szolgáltatásait 

messze meghaladóak (pl. WEB-es, WAP-os szolgáltatások, SMS-es vizsgajegyküldés stb.) az 

MBA „háttérszolgáltatásai”. Ez esetleg pozitív torzulásokat okozhatna.    

Vizsgálataim során a 14-es kérdésre adott szöveges értékeléseket nem vettem figyelembe.  

 

6.2. A KÉRDŐÍVEK ELEMZÉSE 

6.2.1. A vizsgált adatbázis  

Vizsgálataimhoz a BME Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszéke által a 

hallgatói értékelések rendelkezésemre bocsátott adatbázisát használtam fel. Hatalmas 

mennyiségű adatról van szó, öt év alatt több mint ezernyolcszáz hallgató adott le értékelő 

kérdőívet, ez százötvennél5 több oktatót érintett, s összesen csaknem százharmincezer 

osztályzat kiosztását jelentette. (T15. táblázat) 

A T15. táblázatban alkalmazott jelölések:  

• MBA6 xx. évf. y. félév: ahol xx az évfolyam képzésbe lépésének éve, y az értékelt 
félév száma 

• 3T 3O 3J 4V: 3 tantárgyra, 3 oktatóra, 3 jegyzetre, 4 vizsgára vonatkozó kérdés lett 
feltéve   

Vizsgálataim megkezdése előtt kiszűrtem azokat az értékeléseket, ahol: 

• Az összes hallgató kevesebb mint 40 %-a értékelt7  

• Nem álltak rendelkezésemre mind a 13 kérdésre a válaszok8 

 

A T16. táblázat a szűrés elvégzése után megmaradt végleges adatbázis mutatja. További 
vizsgálataimhoz ezt az adatbázist használtam. 

                                                 
5 Ez nem jelent 150 különböző személyt, mert az értékelések szempontjából a különböző években, különböző 

évfolyamokon ugyanazt oktató személyek multiplikációt jelentenek. 
6 MBA: MBA szakirányú továbbképzésen résztvevő évfolyam 
   MEN: Menedzser szakirányú továbbképzésen résztvevő évfolyam 
7 Mivel az óralátogatási arány több évre visszamenőleg kb. 80% körül alakul, az összes hallgató 40%-a azt 

jelenti, hogy az órákon részt vett hallgatók 50%-a értékelt. Tekintve, hogy az értékelés önkéntes volt, a részvétel 
igen magas arányú  

8 Voltak adatok, melyek csak papíron voltak meg, elvesztek, részben sérültek, (pl. olvashatatlanná váltak) stb. 
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T15. táblázat: Az összegyűjtött hallgatói értékelések adatai 

Évfolyamok Értékelő hallgatók
[fő] 

Évf. létszám 
 [fő] 

Értékelt  
[%] 

Kérdések 
[db] Kérdések fajtái Oktatók  

[db] 
Osztályzatok 

[db] 

MBA 96 évf. I. félév 41 68 60,29% 11 3T 4O 4V 8 3510 

MBA 96 évf. II. félév 18 60 30,00% 13 3T 3O 3J 4V 6 1105 

MBA 96 évf. III. félév 46 48 95,83% 13 3T 3O 3J 4V 10 4357 

MBA 96 évf. IV. félév 36 41 87,80% 13 3T 3O 3J 4V 13 3913 

MBA 96 évf. V. félév 16 34 47,06% 13 3T 3O 3J 4V 7 981 

MBA 97 évf. I. félév 133 168 79,17% 13 3T 3O 3J 4V 6 8343 

MBA 97 évf. II. félév 91 150 60,67% 13 3T 3O 3J 4V 6 5726 
MBA 97 évf. III. félév 112 137 81,75% 13 3T 3O 3J 4V 6 6920 

MBA 97 évf. IV. félév 98 114 85,96% 12 3T 3O 3J 4V 10 7291 

MBA 97 évf. V. félév 67 112 59,82% 8 3 O 3 J 2 V 7 2966 

MBA 98 évf. I. félév 140 186 75,27% 13 3T 3O 3J 4V 5 7979 

MBA 98 évf. II. félév 87 170 51,18% 12 3T 3O 3J 3V 5 3983 

MBA 98 évf. III. félév 62 160 38,75% 13 3T 3O 3J 4V 10 6555 

MBA 98 évf. IV. félév 56 145 38,62% 13 3T 3O 3J 4V 9 5177 

MBA 99 évf. I. félév 134 268 50,00% 13 3T 3O 3J 4V 6 8794 

MBA 99 évf. II. félév 81 224 36,16% 13 3T 3O 3J 4V 9 8235 

MBA 99 évf. III. félév 90 193 46,63% 13 3T 3O 3J 4V 6 6624 

MBA 99 évf. IV. félév 62 178 34,83% 13 3T 3O 3J 4V 7 4890 

MBA 2000 évf. I. félév 221 523 42,26% 13 3T 3O 3J 4V 4 11321 

MBA 2000 évf. II. félév 191 478 39,96% 13 3T 3O 3J 4V 7 14885 

MEN 2000 I.félév 64 117 54,70% 13 3T 3O 3J 4V 9 4189 

Összesen: 1846 3574 51,65%   156 127744 
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T16. táblázat: A végleges adatbázis 

Évfolyamok Értékelő hallgatók
[fő] 

Évf. létszám 
 [fő] 

Értékelt  
[%] 

Kérdések 
[db] Kérdések fajtái Oktatók  

[db] 
Osztályzatok 

[db] 

MBA 96 évf. III. félév 46 48 95,83% 13 3T 3O 3J 4V 10 4357 

MBA 96 évf. IV. félév 36 41 87,80% 13 3T 3O 3J 4V 13 3913 

MBA 96 évf. V. félév 16 34 47,06% 13 3T 3O 3J 4V 7 981 

MBA 97 évf. I. félév 133 168 79,17% 13 3T 3O 3J 4V 6 8343 

MBA 97 évf. II. félév 91 150 60,67% 13 3T 3O 3J 4V 6 5726 

MBA 97 évf. III. félév 112 137 81,75% 13 3T 3O 3J 4V 6 6920 
MBA 98 évf. I. félév 140 186 75,27% 13 3T 3O 3J 4V 5 7979 

MBA 99 évf. I. félév 134 268 50,00% 13 3T 3O 3J 4V 6 8794 

MBA 99 évf. III. félév 90 193 46,63% 13 3T 3O 3J 4V 6 6624 

MBA 2000 évf. I. félév 221 523 42,26% 13 3T 3O 3J 4V 4 11321 

MEN 2000 I.félév 64 117 54,70% 13 3T 3O 3J 4V 9 4189 

Összesen: 1083 1865 58,07%   78 69147 

A hallgatói összlétszám 1996-2000:       hö=3574 fő 

A végleges adatbázis hallgatói összlétszáma:     hv=1865 fő 

A végleges adatbázis hallgatói közül értékelt:      h=1083 fő  

A vizsgálatba bevont hallgatók aránya az összsokasághoz képest:    %3,30303,0 ==
öh

h   
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A kérdőívet minden hallgatónak eljuttattuk, a válaszadás önkéntes volt, ezért mindenkinek 

egyforma esélye volt bekerülni a válaszadók közé, így teljesül a véletlen mintavétel alapelve. 

(Yule-Kendall, 1964; Szabó 1993) A szűrés során kizártam azokat az adatsorokat, ahol az 

órákon részt vett hallgatók kevesebb mint fele értékelt, de ezzel együtt is az összsokaság 

30,3%-a esik a mintába, emiatt a minta reprezentatívnak tekinthető. Ez a mintanagyság jóval 

nagyobb, mint a pedagógiai kutatások során szokásos 2-6%. (Falus, 1993) Ezzel együtt 

feltételeztem azt, hogy valóban azok a hallgatók töltötték ki a kérdőíveket, akik részt vettek az 

előadásokon. E feltételezés két ok miatt is helytálló. Egyrészt az igen magas (80%-os) 

óralátogatási arány miatt, másrészt a felnőttképzési jelleg miatt. Ez alatt azt értem, hogy a 

posztgraduális képzésben – felnőttekről lévén szó - nem fordulnak elő „viccből”, 

„diákcsínyből” helytelenül kitöltött kérdőívek, már csak azért sem, mert a hallgatók figyelmét 

nyomatékosan felhívtuk az értékelés fontosságára.    

6.2.2. A vizsgálati módszer  

6.2.2.1. A rangmódszer alkalmazhatósága 

Vizsgálati módszerként rangkorrelációs analízist alkalmaztam. A 6.1.2. fejezetben 

részletezett okok miatt az értékelés során alkalmazott ötfokozatú osztályzási skálát ordinális 

skálának tekintettem, s az értékelés eredményeit rangsorokként értelmeztem.  

A félévenkénti oktatói rangsorokat a kérdésekre adott hallgatói osztályzatok átlagértékei 

alapján állítottam fel. A hallgatói érzelmekből adódó torzulások kompenzálásaképp az 

osztályzatokból a felső és az alsó 5%-ot nem vettem figyelembe az átlagok kiszámításakor. 

Ilyen torzulás keletkezhet például negatív irányban, ha a hallgató a rosszabb minősítéssel 

valamilyen vélt vagy valós sérelmét „torolja meg”.  

A sorrendi skálán mért dolgok nincsenek egymástól egyenlő távolságra, vagyis az egymást 

követő intervallumok nem azonosak. Nem azonos pl. a „távolság” az elégtelen és elégséges 

(1-es és 2-es) osztályzat és a jó és jeles (4-es és 5-ös) osztályzat között. Ezért elméletileg a 

sorrendi skálák osztályzataival csak azokat a műveleteket végezhetném, amelyek nem 

tételezik fel az intervallumok azonosságát. Így – szigorúan véve az elméleti értelmezést - a 

számtani átlagot sem számolhatnám ki az osztályzatokból. Mégis, mivel a pedagógiai 

gyakorlatban ez elfogadott, s ezeket az eredményeket mind a különböző tudományos 

alkalmazásokban, mind a mindennapi életben használjuk, s minden érintett tisztában van az 

osztályzatok átlagának értelmezésével, elfogadható az átlagok számítása (Golnhofer, 1998; 
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Báthory, 1997, Stevens 1951), de az eredmények értelmezése során szem előtt kell tartani ezt 

a „matematikai lazaságot”. (Kindler-Papp, 1977, Stevens 1951)  

6.2.2.2. Technikai kivitelezés 

Bár a kérdőív a modell 5 fő szempontja alapján a képzés minőségértékelésének eszköze, a 

kiértékelés során technikailag a kérdőív kimeneteit úgy volt a legkönnyebb megjeleníteni, ha 

azokat oktatókra konvertáltam. Ezért vizsgálataim során oktatói rangsorokat állítottam fel, 

majd e rangsorok korrelációanalízise segítségével határoztam meg, hogy mik a hallgatók 

számára kiemelten fontos paraméterek a képzés egészének értékelésekor.  

Ahhoz, hogy a teljes kérdőív eredményeit oktatói rangsorokká konvertálhassam az alábbi 

peremfeltételeket9 alkalmaztam: 

 A tantárgyra vonatkozó kérdéseknél (1-3. kérdés): ha több oktató tartotta a tárgyat, 

akkor mindegyik oktatónál azonosan vettem figyelembe az eredményeket. 

 Az oktatási segédletekre vonatkozó kérdéseknél (7-9.): amennyiben egy jegyzet volt, 

de több oktató társszerzőként írta, akkor mindegyiknél azonosan, ha külön jegyzetek 

készültek, melyeket külön értékeltek, akkor külön vettem figyelembe az 

eredményeket. 

 A vizsgákra vonatkozó kérdéseknél (10-13. kérdés): amennyiben külön vizsga volt a 

tantárgyrészből, amit külön értékeltek a hallgatók, akkor oktatónként külön-külön, ha 

közös vizsga volt, akkor mindegyik társoktatónál azonosan vettem figyelembe az 

eredményeket. 

A peremfeltételek miatt rangszám-egyezés esetei léptek fel. A rangszám-összegeken 

alapuló statisztikai módszereknél rangszám-egyezés esetén az azonosnak minősülő dolgok 

azoknak a rangszámoknak a számtani átlagát kapják, amelyeket akkor kapnának, ha nem 

volnának azonosak. A számításokhoz a Kendall-féle rangkorrelációs módszert alkalmaztam. 

A W rangkorrelációs együtthatókat a következőkben bemutatott eljárással számoltam: (Yule-

Kendall, 1964; Kindler-Papp 1977) 

                                                 
9 A peremfeltételekre abban az esetben nem lenne szükség, ha 100%-ban megvalósulna a képzés vezetőinek 

az a törekvése, hogy megszűnjenek az olyan tantárgyak, melyeket több oktató tart. A minőségértékelés 
szempontjából praktikusabbak lennének ehelyett az egy oktató által megtartott „féltárgyak”. 
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 rangsorbanegy  számakötések  a:
száma rangszámok azonos lévőkötésben egy  az :
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6.2.2.3. Szignifikancia vizsgálat 

Ha egy sokaságra vonatkozó valamely feltevésünk („nullhipotézis”) helyességéről 

mintavétel útján szeretnénk meggyőződni, akkor el kell végezni a szignifikancia vizsgálatot. 

Azon kívül tehát, hogy mekkorák a korrelációs együtthatók, fel kell tenni a kérdést, hogy az 

eredmények nagyságuktól függetlenül szignifikánsan jelzik-e ezeket a korrelációkat. Ennek 

érdekében ki kell jelölni egy olyan tartományt, amelybe a mintavétel útján nyert becslésünk 

(esetünkben a mintavétel alapján számított korrelációs együtthatók) igen kis (az általam 

előírt:α =0,05 vagy α =0,01) valószínűséggel esnének, ha a  nullhipotézis helyes volna. Ha a 

korrelációs együttható ebbe a tartományba esik, szignifikánsnak nevezzük, és a nullhipotézist 

elvetjük, noha kis valószínűséggel (elsőfajú hiba) ekkor is helyes lehet. Ha a nullhipotézist 

elvetjük, akkor automatikusan elfogadjuk a vele szemben álló „alternatív hipotézist” (Yule-

Kendall, 1964) 

Esetünkben a W=0 (nincs korreláció) nullhipotézist vizsgálom, s amennyiben elvetem, (az 

adott valószínűségi szinten) a korrelációs együttható szignifikáns. W szignifikancia vizsgálata 
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a számításban szereplő ∆ mennyiség eloszlásán alapul. Bizonyítható, hogy: (Részletesen lásd: 

Kindler-Papp, 1977) 

(8)                                                                                  )1(
)1(

12

és

(7)                                                                                            
)1(

122

Wnk
nkn

nkn

−=
+
∆

+
∆

=χ

  

A 2χ eloszlás kritikus értékeit táblázatból meghatározva (M3. melléklet) a rangkorrelációs 

együtthatók kiszámítása után elvégeztem azok szignifikancia vizsgálatát is.  

Az alábbiakban egy példán egy adatsorra bemutatom az eljárás lényegét.  A továbbiakban 

az elvégzett számítások részleteit nem, csak az eredményeket közlöm. A teljes adatbázisra 

elvégzett részletes számítások az M6. mellékletben találhatóak. 

6.2.3. Példaszámítás 

Példa: MBA 96 évf. III. félév hallgatói által kitöltött kérdőív adatsorának vizsgálata. 

Legyen a küszöbérték W*=0,5. Ha W>=W* teljesül, akkor az Ri rangszám-összegek 

használhatóak a hallgatók által preferált oktatók sorrendjének megállapításához. 

A vonatkozó adatsor az M5. mellékletben található. Az anonimitás megtartása érdekében 

az oktatók neveit az ABC betűi szerinti három karakteres, nagybetűs kódokkal jelöltem. Tehát 

egy-egy személyt takar az „AAA”  „BBB” „CCC” stb. rövidítés.) A továbbiakban mindenhol 

ezt a fajta jelölést alkalmazom. A kérdésekre adott válaszok átlagait a T17. táblázat 

tartalmazza. A legmagasabb osztályzatot kapott oktatót sorolták a hallgatók az első helyre, 

ennek alapján a legmagasabb osztályzat kapja az 1-es rangszámot. A rangszámok a T18. 

táblázatban láthatóak. 
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T17. táblázat: A kérdésekre adott válaszok átlagai – MBA 96 évf. III. félév  

Kérd/Okt. AAA OOO NNN FFF KKK BBB ŰŰŰ ŐŐŐ WWW TTT 

Kérdés 1 4,93 4,93 4,00 4,38 4,00 4,55 4,45 4,45 4,07 4,07 
Kérdés 2 4,81 4,81 4,24 4,55 4,24 4,10 3,38 3,38 3,70 3,70 
Kérdés 3 4,61 4,61 4,34 4,44 4,34 4,37 3,56 3,56 3,35 3,35 
Kérdés 4 4,90 4,98 4,84 4,85 4,38 4,93 4,81 4,34 4,00 3,80 
Kérdés 5 4,88 4,98 4,58 4,69 4,17 4,67 4,74 4,08 3,63 3,28 
Kérdés 6 4,60 4,73 4,00 4,21 3,83 4,90 4,55 3,88 3,15 3,18 
Kérdés 7 4,86 4,48 4,03 4,05 3,88 3,83 3,79 3,19 3,07 3,12 
Kérdés 8 4,74 4,50 4,21 4,12 4,04 4,12 3,90 3,52 3,27 3,15 
Kérdés 9 4,72 4,68 4,38 4,07 4,12 4,08 4,13 3,45 3,54 3,15 
Kérdés 10 4,80 4,80 4,41 4,38 4,41 3,93 3,63 3,63 3,65 3,65 
Kérdés 11 4,90 4,90 4,59 4,48 4,59 4,38 3,93 3,93 3,73 3,73 
Kérdés 1210 2,27 2,27 2,03 2,57 2,03 1,80 1,46 1,46 2,27 2,27 
Kérdés 13 2,00 2,00 2,12 2,28 2,12 1,91 1,95 1,95 2,27 2,27 

T18. táblázat: A kiszámolt rangszámok– MBA 96 évf. III. félév 

Kérd/Okt. AAA OOO NNN FFF KKK BBB ŰŰŰ ŐŐŐ WWW TTT 

Kérdés 1 1,50 1,50 9,50 6,00 9,50 3,00 4,50 4,50 7,50 7,50 
Kérdés 2 1,50 1,50 4,50 3,00 4,50 6,00 9,50 9,50 7,50 7,50 
Kérdés 3 1,50 1,50 5,50 3,00 5,50 4,00 7,50 7,50 9,50 9,50 
Kérdés 4 3,00 1,00 5,00 4,00 7,00 2,00 6,00 8,00 9,00 10,00
Kérdés 5 2,00 1,00 6,00 4,00 7,00 5,00 3,00 8,00 9,00 10,00
Kérdés 6 3,00 2,00 6,00 5,00 8,00 1,00 4,00 7,00 10,00 9,00 
Kérdés 7 1,00 2,00 4,00 3,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 9,00 
Kérdés 8 1,00 2,00 3,00 4,50 6,00 4,50 7,00 8,00 9,00 10,00
Kérdés 9 1,00 2,00 3,00 7,00 5,00 6,00 4,00 9,00 8,00 10,00
Kérdés 10 1,50 1,50 3,50 5,00 3,50 6,00 9,50 9,50 7,50 7,50 
Kérdés 11 1,50 1,50 3,50 5,00 3,50 6,00 7,50 7,50 9,50 9,50 
Kérdés 12 5,5 5,5 1,5 10 1,5 3 8,5 8,5 5,5 5,5 
Kérdés 13 1,5 1,5 6,5 10 6,5 5 3,5 3,5 8,5 8,5 

Ri 25,50 24,50 61,50 69,50 72,50 57,50 81,50 98,50 110,50 113,50

A rangkorrelációs együttható számítása az M5-ös mellékletben található. (A számítások a 

Mathcad 2001 Pro szoftver segítségével készültek.) Az elvégzett számítás alapján W=0,635 

és erősen szignifikáns.  

                                                 
10 A 1996-1998-as adatsorokhoz – így a bemutatott 1996-os példa adatsorhoz is - kapcsolódó kérdőíveken a 

12 és 13 kérdésekre 1-3-ig lehetett minősítést adni, ahol a 2-es jelzi a legjobb minősítést, az 1-es a negatív, a 3-
as a pozitív eltérést az ideálistól. Ez esetben tehát az a legjobb oktató, akinél a 2-től való eltérés minimális. 
1999-től a 12 és 13 kérdéseknél is áttértünk az ötfokozatú értékelésre, de a legjobb minősítést ez esetben is a 
középérték (3) jelenti. A rangszámokat ennek figyelembe vételével számoltam ki. 
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Mivel W>W* (az előzetesen kitűzött küszöbérték) (Kindler-Papp, 1977) és erősen 

szignifikáns, ezért Ri alkalmas az oktatók rangsorának megállapítására. (T19.táblázat) 

T19. táblázat: MBA 96 III félév oktatói sorrendje a teljes kérdőív alapján 

Sorrend Ri Oktató  

1. 24,5 OOO 
2. 25,5 AAA 
3. 57,5 BBB 
4. 61,5 NNN 
5. 69,5 FFF 
6. 72,5 KKK 
7. 81,5 ŰŰŰ 
8. 98,5 ŐŐŐ 
9. 110,5 WWW 

10. 113,5 TTT 

6.2.4. Az elvégzett számítások eredményei 

6.2.4.1.Rangkorreláció analízis a teljes kérdőívre (1-13 kérdés) 

A fent ismertetett módszerrel meghatároztam a T16. táblázatban szereplő minden adatsorra 

a W rangkorrelációs együtthatókat. Minden esetben elvégeztem a szignifikancia vizsgálatot is. 

A küszöbértékek ( 2
kritχ ) meghatározása az M3. mellékletben található táblázat alapján történt.  

Az alábbiakban közlöm az eredményeket, a részletes számítások az M6 mellékletben 

találhatóak.A számítások eredményeit a T20. táblázat tartalmazza. 

Megállapítható, hogy 0,3<W<0,7 minden esetben teljesül, vagyis leíró statisztikai 

szempontból azt mondhatjuk, hogy a korreláció minden esetben legalább közepes mértékű. 

(Falus, 1993) A korrelációs együttható négy esetben nem érte el az általam kitűzött W*=0,5 

értéket, de ezekben az esetekben sem 0 közeli értékeket kaptam. A korrelációs értékek 1%-os 

szignifikancia szint mellett minden esetben szignifikánsnak bizonyultak, tehát erősen 

szignifikánsak.  

Ri alapján képezhetőek a teljes – mind a 13 kérdést figyelembe vevő - oktatói rangsorok. 

(T21. táblázat) E teljes rangsorok négy esetben nem relevánsak, mert W<W*. 
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T20. táblázat: Az összes kérdést figyelembe vevő korrelációanalízis eredményei  

Évfolyamok W 
Küszöbérték 

( 2
kritχ  ) 

2χ  α  
Szignifikancia 

( 2χ > 2
kritχ  ) 

MBA 96 évf. III. félév 0,635 2
kritχ =21,7 2χ =74,313 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 96 évf. IV. félév 0,381 2
kritχ =26,2 2χ =59,369 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 96 évf. V. félév 0,449 2
kritχ =16,8 2χ =35,013 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 97 évf. I. félév 0,439 2
kritχ =15,1 2χ =28,56 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 97 évf. II. félév 0,67 2
kritχ =15,1 2χ =43,549 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 97 évf. III. félév 0,501 2
kritχ =15,1 2χ =32,567 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 98 évf. I. félév 0,518 2
kritχ =13,3 2χ =26,925 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 99 évf. I. félév 0,334 2
kritχ =15,1 2χ =21,72 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 99 évf. III. félév 0,5 2
kritχ =15,1 2χ =32,473 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 2000 évf. I. félév 0,628 2
kritχ =11,3 2χ =24,508 0,01 Erősen szignifikáns 

MEN 2000 I.félév 0,618 2
kritχ =20,1 2χ =64,316 0,01 Erősen szignifikáns 
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T21. táblázat: Az összes kérdés elemzése alapján kialakult oktatói rangsorok 

Oktatói sorrend 
Évfolyamok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Ri 24,5 25,5 57,5 61,5 69,5 72,5 81,5 98,5 110,5 113,5    
MBA 96 évf. III. félév OOO AAA BBB NNN FFF KKK ŰŰŰ ŐŐŐ WWW TTT    

Ri 45,5 61 72 73,5 77 82 84,5 85 85,5 95 132,5 142 147,5 
MBA 96 évf. IV. félév YYY PPP III JJJ XXX ÄÄÄ GGG ÁÁÁ ßßß ĐĐĐ &&& ÜÜÜ @@@ 
Ri 21 33 51 59 65 67 68       
MBA 96 évf. V. félév PPP EEE MMM HHH TTT UUU ÓÓÓ       
Ri 24,5 38,5 41,5 44 52,5 72        
MBA 97 évf. I. félév OOO LLL TTT ÉÉÉ RRR VVV        
Ri 26 27 38,5 43,5 64,5 73,5        
MBA 97 évf. II. félév ÉÉÉ DDD WWW TTT NNN KKK        
Ri 22 31 42 53 57,5 67,5        
MBA 97 évf. III. félév AAA NNN FFF BBB EEE TTT        
Ri 20 27 47 47,5 53,5         
MBA 98 évf. I. félév OOO ÉÉÉ WWW LLL RRR         
Ri 26 36 41 51 55 64        
MBA 99 évf. I. félév OOO ÉÉÉ AAA WWW LLL RRR        
Ri 19 31 50 50 59 64        
MBA 99 évf. III. félév AAA ÖÖÖ QQQ SSS FFF BBB        
Ri 19 25 37 49          
MBA 2000 évf. I. félév OOO AAA WWW ZZZ          
Ri 33,5 38 42 52 59 66,5 83 97 114     
MEN 2000 I. félév AAA OOO ÖÖÖ ÉÉÉ CCC ### EEE WWW TTT     
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Felmerül a kérdés, hogy a kérdőív mely kérdései, kérdéscsoportjai felelősek az 

alacsonyabb korrelációs együtthatókért? Mely kérdésekre adott válaszok között van erősebb, s 

melyek között gyengébb összefüggés? E kérdés megválaszolásához el kellett végeznem a 

kérdőív kérdéscsoportonkénti elemzését. Az elemzés során összevontan kezeltem a 4-9. 

kérdéseket, mint olyanokat, melyek valamely oktató teljesítményéhez (megítéléséhez) 

közvetlenül köthetőek. Várakozásom szerint ez a kérdéscsoport lesz az, amelyik a leginkább 

befolyásolja a képzés minőségét. Az áttanulmányozott szakirodalom csupán egyetlen olyan 

vizsgálatot említ, ahol nem az oktatói képességek játszották a legfontosabb szerepet, illetve 

nem a legnagyobb tudással és legjobb szakmai és pedagógiai képességekkel rendelkező 

oktatók kapták a legjobb minősítést. (Gramlich-Greenlee, 1993) 

6.2.4.2.Rangkorreláció analízis a 4-9. kérdésekre 

Nézzük először a 4-9. kérdések korreláció analízisét (T22. táblázat11) A 4-6. kérdések az 

előadások színvonalára vonatkoznak, a 7-9. kérdések pedig az alkalmazott oktatási 

segédanyagok színvonalára, használhatóságára. Feltételezésem szerint e két kérdéscsoport az 

ami leginkább befolyásolja a teljes kérdőív alapján kapott rangsorokat, leginkább 

meghatározza egy oktató minősítését.  

Ez a feltételezés igazolódni látszik, hiszen a korrelációs együttható itt már minden esetben 

nagyobb nemcsak W*=0,5-nél, de 0,7-nél is, s minden esetben erősen szignifikáns. Ennek 

alapján létrehoztam a hallgatók által felállított, a vizsga- és tantárgy szimpátiát (antipátiát) 

kizáró, csak a tanári teljesítményt tükröző oktatói rangsort. (T23. táblázat)  

                                                 
11 A részletes számításokat lásd az M6-os mellékletben.  
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T22. táblázat: Csak a 4-9 kérdést figyelembe vevő korrelációanalízis eredményei  

Évfolyamok W4-9 
Küszöbérték 

( 2
kritχ  ) 

2χ  α  
Szignifikancia 

( 2χ > 2
kritχ  ) 

MBA 96 évf. III. félév 0,847 2
kritχ =21,7 2χ = 45,718 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 96 évf. IV. félév 0,809 2
kritχ =26,2 2χ = 58,264 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 96 évf. V. félév 0,903 2
kritχ =16,8 2χ = 32,5 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 97 évf. I. félév 0,787 2
kritχ =15,1 2χ = 23,619 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 97 évf. II. félév 0,927 2
kritχ =15,1 2χ = 27,81 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 97 évf. III. félév 0,902 2
kritχ =15,1 2χ =27,048 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 98 évf. I. félév 0,806 2
kritχ =13,3 2χ = 19,333 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 99 évf. I. félév 0,975 2
kritχ =15,1 2χ = 29,238 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 99 évf. III. félév 0,746 2
kritχ =15,1 2χ = 22,381 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 2000 évf. I. félév 0,889 2
kritχ =11,3 2χ = 16 0,01 Erősen szignifikáns 

MEN 2000 I. félév 0,934 2
kritχ =20,1 2χ = 44,844 0,01 Erősen szignifikáns 
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T23. táblázat: A 4-9 kérdés elemzése alapján kialakult oktatói rangsorok 

Oktatói Sorrend 
Évfolyamok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. fő. 
(Σ=68) 

Ri 10 11 24,5 27 27,5 31 38 48 55 58    
MBA 96 évf. III. félév OOO AAA BBB NNN FFF ŰŰŰ KKK ŐŐŐ WWW TTT    

8 

Ri 15 16 22 31 31 31 33 43 52 56 68 70 78 
MBA 96 évf. IV. félév PPP YYY JJJ ĐĐĐ XXX III ÁÁÁ GGG ÄÄÄ ßßß &&& @@@ ÜÜÜ 

7 

Ri 9 9 19 27 28 35 41       
MBA 96 évf. V. félév PPP EEE MMM HHH ÓÓÓ UUU TTT       

7 

Ri 6 14 21 23 28 34        
MBA 97 évf. I. félév OOO LLL ÉÉÉ TTT RRR VVV        

6 

Ri 6 12 20 25 27 36        
MBA 97 évf. II. félév DDD ÉÉÉ WWW TTT NNN KKK        

6 

Ri 6 13 19 26 26 36        
MBA 97 évf. III. félév AAA NNN BBB EEE FFF TTT        

6 

Ri 8 10 21 24 27         
MBA 98 évf. I. félév OOO ÉÉÉ LLL WWW RRR         

5 

Ri 6 14 16 24 30 36        
MBA 99 évf. I. félév OOO AAA ÉÉÉ WWW LLL RRR        

6 

Ri 6 12 24 26 28 30        
MBA 99 évf. III. félév AAA ÖÖÖ QQQ SSS FFF BBB        

6 

Ri 7 11 19 23          
MBA 2000 évf. I. félév OOO AAA WWW ZZZ          

4 

Ri 11 11 17 21 33 34 41 48 54     
MEN 2000 I. félév OOO AAA ÖÖÖ ÉÉÉ CCC ### WWW EEE TTT     

7 
 

 

Név AAA ÁÁÁ BBB CCC DDD EEE ÉÉÉ FFF GGG HHH III JJJ KKK LLL MMM NNN OOO ÓÓÓ ÖÖÖ PPP QQQ RRR SSS TTT UUU VVV WWW XXX YYY ZZZ 
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m 6 1 3 1 1 3 5 3 1 1 1 1 2 3 1 3 6 1 1 2 1 3 1 6 1 1 6 1 1 1 
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Az oktatókat a fenti sorrendben betöltött helyük alapján kategóriákba soroltam. Mivel a 

legtöbb esetben 6-1 és 6+1 fő között volt a vizsgált félévekben az oktatói létszám, ezért három 

kategóriát állítottam fel.  

1, Felső kategória: az 1-2. helyen végzett oktatók 

2, Középső kategória: a 3-4. helyen végzett oktatók. 

3, Alsó kategória: az 5. helyen vagy az után végzett oktatók.  

Ebből a vizsgálatból kihagytam azokat az oktatókat (ezeket a T23. táblázatban átlós 

áthúzással jelöltem), akik a félév során kevesebb, mint négy önálló előadást tartottak. A T23. 

táblázat utolsó két sora a megmaradt oktatók „m” multiplikációs számát mutatja, vagyis, hogy 

az adott ember hány különböző félévben szerepelt.  

A kevés előadást tartó oktatók kihagyását az indokolja, hogy torzítást okozhat az oktató 

megítélésében, ha túl keveset szerepel a többiekhez viszonyítva, mivel egy-két előadásra 

könnyebb magas színvonalon felkészülni, mint egy egész félévet kitöltő tárgyra. 

Megjegyzem, hogy a kategóriák (felső, középső, alsó) nem jelentenek abszolút minősítést, 

mert a képzés - hallgatók, oktatók és intézményvezetők által is elismerten - magas 

színvonalából adódóan nincsenek „rossz”, „közepes” és „jó” oktatók, a kategóriák abszolút 

értékben inkább „jó”, „jobb” és „legjobb” minősítésű oktatókat takarnak.  

A T23. táblázat utolsó oszlopa a vizsgálatba bevont oktatók létszámát tartalmazza 

félévenként.  

A T24. táblázat a kategóriákhoz tartozó gyakoriságokat és relatív gyakoriságokat mutatja 

oktatónként, a kategóriákon belül gkorr szerint sorba rendezve  

i=3 az osztályok száma 

n= 68 a teljes elemszám 

fi : az i-edik kategóriába  eső elemek száma 

n
f

g i
i =           (9) 

m: az oktató multiplikációs száma a T23. táblázat soraiban 

m
gg i

ikorr =           (10) 
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T24. táblázat: A relatív gyakoriságok kategóriánként 
Felső kategória  Középső kategória Alsó kategória 

Név 
f1 gi gkorr  

Név 
f2 gi gkorr 

Név 
f3 gi gkorr 

AAA 6 0,0882 0,0147  CCC 1 0,0147 0,0147 FFF 3 0,0441 0,0147
OOO 6 0,0882 0,0147  HHH 1 0,0147 0,0147 RRR 3 0,0441 0,0147
DDD 1 0,0147 0,0147  JJJ 1 0,0147 0,0147 ÁÁÁ 1 0,0147 0,0147
ÖÖÖ 1 0,0147 0,0147  MMM 1 0,0147 0,0147 GGG 1 0,0147 0,0147
PPP 2 0,0294 0,0147  QQQ 1 0,0147 0,0147 III 1 0,0147 0,0147
YYY 1 0,0147 0,0147  SSS 1 0,0147 0,0147 KKK 2 0,0294 0,0147
ÉÉÉ 2 0,0294 0,0059  XXX 1 0,0147 0,0147 ÓÓÓ 1 0,0147 0,0147
EEE 1 0,0147 0,0049  ZZZ 1 0,0147 0,0147 UUU 1 0,0147 0,0147
LLL 1 0,0147 0,0049  BBB 2 0,0294 0,0098 VVV 1 0,0147 0,0147
NNN 1 0,0147 0,0049  WWW 4 0,0588 0,0098 TTT 4 0,0588 0,0098

     ÉÉÉ 3 0,0441 0,0088 BBB 1 0,0147 0,0049
     EEE 1 0,0147 0,0049 EEE 1 0,0147 0,0049
     LLL 1 0,0147 0,0049 LLL 1 0,0147 0,0049
     NNN 1 0,0147 0,0049 NNN 1 0,0147 0,0049
     TTT 2 0,0294 0,0049 WWW 2 0,0294 0,0049

gkorr mutatja az adott oktató valamely kategóriába tartozásának - vizsgált időszakra 

vonatkozó oktatónkénti multiplikációs számmal korrigált - relatív gyakoriságát. Minél 

magasabb ez az érték, annál többször sorolták az adott kategóriába a hallgatók az oktatót. Ha 

ez a szám valamely kategóriában kicsi, akkor az oktató „átcsúszik” egy (vagy több) másik 

kategóriába is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy különböző félévekben más volt az adott 

oktató megítélése, a vizsgált időintervallumban nem egyenletes, hanem növekvő illetve 

csökkenő teljesítményt nyújtott. Mivel az időszak 1996-2000 között hosszú volt, ezért 

természetes, hogy változik az oktatók teljesítménye. Javuló tendenciát mutat pl. „ÉÉÉ”, 

„WWW” és „NNN”, romlót „LLL” és hullámzót „TTT”. A tendenciák megállapítását 

nehezíti, hogy rangsorokról lévén szó, az egyes félévekben betöltött pozíció függ attól, hogy 

kik a társak a sorban. A vizsgált félévekben a változó oktatói csoportból adódó torzító hatás 

nem túl jelentős, mert sokszor szerepelnek ugyanazok az oktatók együtt több félévben.      

Az egyenletes teljesítményt nyújtó oktatók megítélése 1996-2000 között az A19. ábrán 

látható. A szeletek nagysága arányos az oktató terhelésének számával az időszakban. Minél 

nagyobb a szelet, annál jobb vagy rosszabb megítélésű az oktató, kategóriától függően. E 

megközelítésben az a „jobb” oktató, aki sok előadáson keresztül nyújtja a magas 

teljesítményt, illetve az a „rosszabb”, aki sok előadáson keresztül produkál alacsonyabb 

szinten.    
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A19. ábra: Az oktatók megítélése 1996-2000 között 

Felső kategória

AAA
OOO
DDD
ÖÖÖ
PPP
YYY

Középső kategória

CCC
HHH
JJJ
MMM
QQQ
SSS
XXX
ZZZ

 

Alsó kategória
FFF
RRR
ÁÁÁ
GGG
III
KKK
ÓÓÓ
UUU
VVV  

6.2.4.3. Rangkorreláció analízis az 10-13 kérdésekre 

Számos – nappali tagozatos egyetemi hallgatók körében végzett - tanulmány állítja 

(Aigner-Thum, 1986; Nelson-Lynch, 1984; Nichols-Soper, 1972), hogy pozitív kapcsolat van 

a vizsgáztatási, osztályzási szokások és a hallgatók értékelése között. Néhány tanulmány 

viszont nem talált ilyen összefüggést. (Seiver, 1983; Deciano, 1986) Ha az értékelés 

magasabb osztályzatok adásával fokozható lenne, akkor ez gyenge eszköze a tanítás 

értékelésének. Továbbá ez a folyamat az osztályzatok inflálódásához és a kiértékelő kérdőív  

az oktatók motivációs rendszerének kialakításával kapcsolatos használhatatlanságához 

vezetne. Megvizsgáltam, hogy esetünkben, a posztgraduális képzésben igaz-e ez a 

feltételezés, vagyis a vizsgáztatási szokások befolyásolják-e az oktatók rangsorát. A 

vizsgákkal kapcsolatos 10-13. kérdésre is elvégeztem a korrelációanalízist (T25. táblázat). Bár 

a korrelációs együtthatók alacsony és közepes értékűek lettek, de az általam kitűzött α=0,01 

szignifikancia szinten a korrelációs együtthatók egy kivételével nem bizonyultak 

szignifikánsnak, ezért nem állíthattam fel az oktatók rangsorát az Ri index alapján a 

vizsgáztatással kapcsolatos kérdések tekintetében. (α=0,05 választása esetén is, amit elvileg 

a pedagógiai tárgyú statisztikai elemzések során megengedhetnék (Falus, 1993), csak négy 

eset lenne szignifikáns, amiből egynél W<0,5 és kettőnél csak kicsit magasabb.)   
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A négy vizsgára vonatkozó kérdésre adott értékelések kapcsán a kialakult sorrendek között 

az összefüggés általában kicsi (maximum közepes), és nem is szignifikáns. Tehát 

matematikailag megfelelő szorossággal nem igazolható, hogy a vizsgára adott értékelés 

befolyásolja az összminősítést. 

T25. táblázat: Csak a 10-13. kérdést figyelembe vevő korrelációanalízis eredményei  

Évfolyamok W10-13 
Küszöbérték 

( 2
kritχ  ) 

2χ  α 
Szignifikancia 

( 2χ > 2
kritχ  ) 

MBA 96 évf. III. félév 0,554 2
kritχ =21,7 2χ = 19,954 0,01 

Nem szignifikáns  
(α=0,05-nél igen) 

MBA 96 évf. IV. félév 0,313 2
kritχ =26,2 2χ = 15,008 0,01 Nem szignifikáns 

MBA 96 évf. V. félév 0,268 2
kritχ =16,8 2χ = 6,441  0,01 Nem szignifikáns 

MBA 97 évf. I. félév 0,545 2
kritχ =15,1 2χ = 10,909 0,01 Nem szignifikáns 

MBA 97 évf. II. félév 0,773 2
kritχ =15,1 2χ = 15,455 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 97 évf. III. félév 0,596 2
kritχ =15,1 2χ = 11,912 0,01 

Nem szignifikáns  
(α=0,05-nél igen) 

MBA 98 évf. I. félév 0,355 2
kritχ =13,3 2χ = 5,684 0,01 Nem szignifikáns 

MBA 99 évf. I. félév 0,169 2
kritχ =15,1 2χ = 3,382 0,01 Nem szignifikáns 

MBA 99 évf. III. félév 0,343 2
kritχ =15,1 2χ = 6,857  0,01 Nem szignifikáns 

MBA 2000 évf. I. félév 0,475 2
kritχ =11,3 2χ = 5,7  0,01 Nem szignifikáns 

MEN 2000 évf. I. félév 0,496 2
kritχ =20,1 2χ = 15,882 0,01 

Nem szignifikáns 
(α=0,05-nél igen) 

 

6.2.4.4. Rangkorreláció analízis az 1-3. kérdésekre 

A következőkben megvizsgáltam, hogy van-e összefüggés az egyes tantárgyak fontossága, 

szükségessége megítélésének – ha úgy tetszik „divatosságának” – és az oktatói 

képességeknek a hallgatói értékelése között. Azon túl, hogy a képzés értékelése során milyen 

súllyal esik latba a tantárgyak tartalma, arra is kerestem a választ, hogy egy „divatosabb” 

tantárgyat előadó tanárt felértékelnek-e, illetve egy „nemszeretem” tárgyat oktatót 

„büntetnek-e” emiatt a hallgatók.  

A korrelációanalízis eredményét a T26. táblázat tartalmazza.   
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T26. táblázat: Csak az 1-3. kérdést figyelembe vevő korrelációanalízis eredményei  

Évfolyamok W1-3 
Küszöbérték 

( 2
kritχ  ) 

2χ  α  
Szignifikancia 

( 2χ > 2
kritχ  ) 

MBA 96 évf. III. félév 0,713 2
kritχ =21,7  2χ =19,248 0,01 

Nem szignifikáns 
(α=0,05-nél igen)12 

MBA 96 évf. IV. félév 0,759 2
kritχ =26,2 2χ = 27,322 0,01 Erősen szignifikáns 

MBA 96 évf. V. félév 0,582 2
kritχ =16,8 2χ = 10,471 0,01 Nem szignifikáns 

MBA 97 évf. I. félév 0,273 2
kritχ =15,1 2χ = 4.091  0,01 Nem szignifikáns 

MBA 97 évf. II. félév 0,973 2
kritχ =15,1  2χ = 14,596 0,01 

Nem szignifikáns 
(α=0,05-nél igen) 

MBA 97 évf. III. félév 0,739 2
kritχ =15,1 2χ = 11,078 0,01 Nem szignifikáns 

MBA 98 évf. I. félév 0,485 2
kritχ =13,3 2χ = 5,825  0,01 Nem szignifikáns 

MBA 99 évf. I. félév 0,455 2
kritχ =15,1 2χ = 6,828  0,01 Nem szignifikáns 

MBA 99 évf. III. félév 0,975 2
kritχ =15,1  2χ = 14,619 0,01 

Nem szignifikáns 
(α=0,05-nél igen) 

MBA 2000 évf. I. félév 0,822 2
kritχ =11,3 2χ = 7,4 0,01 Nem szignifikáns 

MEN 2000 évf. I. félév 0,71 2
kritχ =20,1  2χ = 17,048 0,01 

Nem szignifikáns 
(α=0,05-nél igen) 

 

Ez esetben sem kaptam mindenhol szignifikáns értékeket, de itt α=0,05 –nél13 elég sok és 

ráadásul magas, 0,7 feletti korrelációs együttható bizonyult szignifikánsnak. Ez jelezhetné azt, 

hogy a tantárgyak tartalmi elemei erősebben hatást gyakorolnak a képzés minőségére a 

hallgatók szerint, mint a vizsgák. Ezekre az esetekre felállítottam Ri alapján az oktatói 

rangsorokat, és összehasonlítottam az oktatói képességekre vonatkozó kérdések (4-9. kérdés) 

alapján kialakult rangsorral és a teljes kérdéslista (1-13.) alapján kialakult rangsorral. (T27. 

táblázat)  

                                                 
12 α=0,05-nél a 2

kritχ  értékeket lásd az M3 mellékletben,  
13 Mint már utaltam rá, a szakirodalom elégségesnek tartja pedagógiai jellegű vizsgálatoknál az α=0,05 

szignifikancia szintet is. 
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T27. táblázat: Az oktatói rangsorok (1-13.), (4-9.) és (1-3.) esetén, a szignifikáns adatsoroknál   

Oktatói Sorrend 
Évfolyamok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

96 III. sorrend 4-9 k OOO AAA BBB NNN FFF ŰŰŰ KKK ŐŐŐ WWW TTT    

96 III. sorrend 1-13 k. OOO AAA BBB NNN FFF KKK ŰŰŰ ŐŐŐ WWW TTT    

96 III. sorrend 1-3 k. AAA OOO FFF BBB NNN KKK ŰŰŰ ŐŐŐ WWW TTT    

96 IV. sorrend 4-9 k. PPP YYY JJJ ĐĐĐ14 XXX III ÁÁÁ GGG ÄÄÄ ßßß &&& @@@ ÜÜÜ 
96 IV. sorrend 1-13 k. YYY PPP III JJJ XXX ÄÄÄ GGG ÁÁÁ ßßß ĐĐĐ &&& ÜÜÜ @@@ 
96 IV. sorrend 1-3 k. PPP GGG III ßßß ÄÄÄ YYY JJJ ÁÁÁ XXX &&& ĐĐĐ ÜÜÜ @@@ 
97 II. sorrend 4-9 k. DDD ÉÉÉ WWW TTT NNN KKK        
97 II. sorrend 1-13 k. ÉÉÉ DDD WWW TTT NNN KKK        
97 II. sorrend 1-3 k. DDD ÉÉÉ WWW TTT NNN KKK        
99 III. sorrend 4-9 k. AAA ÖÖÖ QQQ SSS FFF BBB        
99 III. sorrend 1-13 k. AAA ÖÖÖ QQQ SSS FFF BBB        
99 III. sorrend 1-3 k. AAA ÖÖÖ FFF QQQ SSS BBB        
M2000 I. sorrend 4-9 k. OOO AAA ÖÖÖ ÉÉÉ CCC ### WWW EEE TTT     
M2000 I. sorrend 1-13 k. AAA OOO ÖÖÖ ÉÉÉ CCC ### EEE WWW TTT     
M2000 I. sorrend 1-3 k. AAA ÖÖÖ CCC ÉÉÉ ### OOO EEE WWW TTT     

A T27. táblázat alapján számolt helyezésváltozásokat mutatja a T28. és T29. táblázat. 

                                                 
14 Ferde áthúzással kiemelve azok az oktatók, akiket nem vettem, figyelembe a továbbiakban, mivel az adott félévben négynél kevesebb előadást tartottak.  
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T28. táblázat: Összesített helyezés-változások 4-9. és 1-3. kérdések között kategóriánként 

Felső kategória Középső kategória Alsó kategória 

Helyezés 

 

Helyezés Helyezés Név 

4-9 1-3 változás  

Név 

4-9 1-3 változás

Név 

4-9 1-3 változás
OOO 1,1 2,6 -6  JJJ 3 7 -4 ÁÁÁ 7 8 -1 
DDD 1 1 0  QQQ 3 4 -1 GGG 8 2 +6 
ÖÖÖ 2 2 0  SSS 4 5 -1 KKK 7,6 6,6 +1 
PPP 1 1 0  BBB 3 4 -1 TTT 10,9 10,9 0 
YYY 2 6 -4  WWW 3 3 0 BBB 6 6 0 
ÉÉÉ 2 2 0  ÉÉÉ 4 4 0 EEE 8 7 +1 
     NNN 4 5 -1 WWW 9,7 9,8 -1 
     TTT 4 4 0 XXX 5 9 -4 
         CCC 5 3 +2 
         NNN 5 5 0 
         III 6 3 +3 

T29. táblázat: Összesített helyezés-változások 4-9. és 1-13. kérdések között kategóriánként 

Felső kategória Középső kategória Alsó kategória 

Helyezés 

 

Helyezés Helyezés Név 

4-9 1-13 változás  

Név 

4-9 1-13 változás

Név

4-9 1-13 változás
OOO 1,1 1,2 -1  JJJ 3 4 -1 ÁÁÁ 7 8 -1 
DDD 1 2 -1  QQQ 3 3 0 GGG 8 7 +1 
ÖÖÖ 2 2 0  SSS 4 4 0 KKK 7,6 6,6 +1 
PPP 1 2 -1  BBB 3 3 0 TTT 10,9 10,9 0 
YYY 2 1 +1  WWW 3 3 0 BBB 6 6 0 
ÉÉÉ 2 1 +1  ÉÉÉ 4 4 0 EEE 8 7 +1 
     NNN 4 4 0 WWW 9,7 9,8 -1 
     TTT 4 4 0 XXX 5 5 0 
         CCC 5 5 0 
         NNN 5 5 0 
         III 6 3 +3 

Ha a tantárgyra adott értékelés befolyásolná a képzés összminősítését, akkor az oktatói 

képességek rangsora (4-9.) és a tantárgyi kérdések alapján felállított rangsor (1-3.) közti 

különbségnek – ugyanolyan előjellel – meg kellene jelenni az oktatói képességek rangsora  

(4-9.) és az összesített rangsor (1-13.) között is, mivel az előzőekben elvégzett vizsgálatok 

eredményeképp matematikailag kellő szorossággal nem volt igazolható, hogy a vizsgákkal 

kapcsolatos kérdésekre adott válaszok befolyásolják az összminősítést. A T28. és T29. 

táblázatokból kitűnik, hogy a (4-9.) és (1-3.) közti különbség kb. ugyanannyiszor jelenik meg 

(4-9.) és (1-13.) között, mint ahányszor nem. Az eltérések nagyságai és irányai sem csengnek 
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össze, tehát megállapítható, hogy a vizsgált adatok alapján nem mutatható ki összefüggés a 

tantárgyakra vonatkozó kérdések és a teljes kérdőív eredményei között. Ismerve az egyes 

oktatókat és tantárgyakat azt is megállapítottam, hogy a tárgy jellege nem befolyásolja az 

oktató minősítését.  

6.3. KÖVETKEZTETÉSEK 

1. A kérdőív összességében működőképes, releváns információkat szolgáltat a képzés 

minőségéről. 

2. Az elvégzett vizsgálatok alapján arra következtetek, hogy a képzés minőségét 

meghatározó tényezők közül a fő szerep a (4-9.) kérdéseké, vagyis a hallgatók 

legfőképp az előadó képességei és az oktatási segédanyagok alapján értékelik a 

minőséget, s csak kismértékben befolyásolja őket a tantárgy tartalma és a 

vizsgáztatási körülmények. Ennek alapján a kérdőívek kiértékelése kapcsán 

magasabb súllyal kell figyelembe venni a 4-9. kérdésekre adott válaszokat és 

kisebb súllyal az 1-3. és a 10-13. kérdésekre adott válaszokat, hogy pontosabb 

képet kapjunk. A súlyszámok konkrét meghatározásánál viszont figyelembe kell 

venni az esetleges torzító hatásokat is.  

A modell matematikai szimbolizmussal leírt (nem matematikai) „képletében” a 

javasolt béta együtthatók: 1β = 0,1..0,25; 2β = 3β =0,5..0,8; 4β =0,1..0,25 

3. A vizsgával kapcsolatos kérdésekre adott értékelések közötti alacsony és nem 

szignifikáns korreláció arra utal, hogy a vizsga szubjektív megítélésű, s a hallgatói 

vélemények igen eltérőek. (A teljes kérdőívre vonatkozó korrelációs együtthatókat 

a vizsgával kapcsolatos válaszok „rontják” le.) A vizsgával kapcsolatos kérdésekre 

adott eredmények közvetlenül nem használhatók fel sem a képzés minősítésére, 

sem a vizsgának magának a minősítésére. A vizsgák megítélésének 

meghatározására a kidolgozott kérdőív nem alkalmas, más kérdésekre vagy más 

módszerre van szükség, a kérdések megtartása a minőségkép árnyaltsága miatt 

azonban javasolt. 

4. A tantárgyak „divatossága”, „szeretem”-„nemszeretem” mivolta nem befolyásolja 

érezhető mértékben a képzés egészének megítélését. A divatos tárgyat oktatók nem 

kapnak jobb jegyet, a kevésbé kedvelt (pl. matematika jellegű) tárgyat oktatók nem 

kapnak rosszabbat csak a tantárgyuk miatt.  
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 7. MINŐSÉGPARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA ASSZOCIÁCIÓS 
MÓDSZERREL  

Hipotézisek: 

• A csoportos szellemi alkotótechnikák segítségével alternatív módon 

meghatározhatók az értékelési modul tényezőihez kapcsolódó tulajdonságok. 

• Az alternatív módszerrel és a kérdőívek statisztikai elemzésével kapott eredmények 

azonosak. 

7.1. A VIZSGÁLAT CÉLJA 

A kérdőíves értékeléssekkel kapcsolatban egyre többen említik a szakirodalomban, hogy 

azok eredményei nagyon is szubjektív tartalmúak, és sokkal többet jelentenek, semhogy 

egyszerű statisztikai módszerekkel teljes mértékben fel lehessen őket dolgozni. A direkt 

tartalom mellett fontos a látens érzelmi, logikai háttér is. (Golnhofer-Nádasdi-Szabó, 1993; 

Falus, 1993) E szubjektív tartalom feltárására a modern minőségmenedzsment eszközei közül 

a szabad asszociáción alapuló brainstorming módszer segítségével attitűdvizsgálatot végeztem 

a hallgatók körében. A vizsgálatot a modell paraméterei közül az oktatók megítélésével 

kapcsolatosan végeztem el, de természetesen a többi tényező is vizsgálható lenne.  

Az attitűdvizsgálat a személyiség fontos jellemzőjéről, az értékrendről nyújt felvilágosítást. 

Az attitűd véleményekben, véleménynyilvánítási beállítódásokban megnyilvánuló értékrend. 

Az attitűdvizsgálat alapfeltevése, hogy az attitűdök pszichológiai kontinuumot alkotnak, e 

kontinuumban folytonosak, így skálapontok határozhatóak meg. (Veress et.al, 1999) 

A vizsgálat az értékelési modul használhatóságának jobb megismerését segíti elő, hiszen 

ahhoz, hogy az MBA képzés színvonala folyamatosan emelkedjen, alaptényező az oktatói 

gárda személyes fejlődése. Felmerül a kérdés, hogy mi a közös az előbbi rangsorok élén vagy 

éppen a végén álló oktatókban? Ha feltételezem, hogy magas szintű szakmai ismeretekkel 

minden oktató rendelkezik, akkor a különbség alapjait nem a szűken vett szakismeretekben, 

hanem az előadói képességekben, stílusban kell keresni. A kérdőívek elemzésének eredménye 

elvezetett ahhoz a problémához, hogy vajon melyek lehetnek azok az ismérvek, 

tulajdonságok, amik az élen (felső kategória) vagy éppenséggel a sor végén (alsó kategória) 

álló oktatókat jellemezik, s hogyan lehetne ezeket meghatározni.  
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7.2. A VIZSGÁLAT MÓDSZERE 

A vizsgálathoz azért választottam a csoportmunka módszert, mert az alkotó gondolkodás 

csoportmunkában az egyéni munkavégzéshez képest jelentős többleteredményeket hozhat. 

Ezek az eredmények, előnyök a következőképpen foglalhatók össze: 

 A tagok kölcsönösen erősítik egymásban a céltudatos törekvést annak a közös 

feladatnak az elvégzésére, amelyet a csoport maga elé tűzött. 

 Lehetővé válik, hogy sokoldalúbban és egyúttal önkritikusabban gondolják át a 

feladatot. 

 A véleménycsere eredményeképpen gazdagodik mindegyik résztvevő tudása és 

tapasztalata. 

 Mindenki bátran kezdeményez. 

 Kialakul a versengés és a kölcsönös segítségnyújtás légköre. 

 Valamely kérdés csoportos megoldása, serkentőleg hat az új problémák felvetésére. 

 A kollektív gondolkodás az egyénivel szemben gyorsan kiveti magából a hibákat és 

tévedéseket. Míg egyénileg hússzor egymás után átgondolva is előfordul, hogy a 

gondolatmenet újra és újra elköveti ugyanazt a hibát, addig a kollektív gondolkodás 

a sokoldalú kritika gyakorlása által elkerülheti ezt. 

A módszerek egyik csoportja az asszociációkra, a résztvevők intuitív megérzéseire épít, 

illetve ennek a lehetőségét kívánja elősegíteni, az ehhez szükséges légkört létrehozni. Ezeket 

nevezzük brainstorming típusú módszereknek. Az „agyvihar” irodalmi fordítása az 

„ötletroham” jól visszaadja a módszer lényegét.  

A módszer lényege: A munka résztvevőitől meghatározott és a táblára írt kérdésre kötetlen 

formában válaszokat kérnek. A megbeszélés 15-60 perces időtartama alatt bárki, bármilyen 

gondolatot tömören elmondhat, a részletes kifejtés igénye nélkül. Az elhangzott gondolatokat 

a táblára írják, rendszerezik és értékelik. A brainstorming-csoport létszáma 6-15 fő között 

optimális. A módszer különösen heterogén szakmai összetételű csoportnál eredményes. 
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7.2.1. A módszer gyakorlati alkalmazásainak szabályai: 

 a gondolatokat feltáró szakaszban a kritikai észrevételek tilosak; 

 a résztvevők gondolatainak szabad csapongását elő kell mozdítani; 

 a cél a gondolatok mennyiségi fokozása; 

 a gondolat-feltárási szakaszt el kell választani az értékelési szakasztól; 

 a szóbeli gondolatokra nem vonatkozik a szerzői jogvédelem, a csoportmunka célja 

egymás ötleteinek felhasználása és továbbfejlesztése. 

A módszer előnye, hogy igen rövid idő alatt, az adott témában viszonylag nagyszámú 

információt lehet nyerni, az ötletek és megoldások értékelése igen egyszerű. (Nahlik, 1987; 

Osborne, 1953)  

7.2.2. A vizsgálatba bevont csoportok 

Hallgatók 7 csoportját kértem meg arra, hogy a számukra fontos tulajdonságokat írják 

össze. A csoportok 15-30 fősek voltak, s minden csoport külön brainstorming keretében írta 

össze a tulajdonságokat. Az MBA különböző évfolyamain túl két nem ebbe a körbe tartozó 

csoportot is megkérdeztem, egy a Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézetében 

tanuló szintén posztgraduális képzésben résztvevő csoportot és egy a BME Műszaki 

Menedzser nappali képzésének hallgatóiból álló csoportot.  

A csoportok:   
 MBA 1997 

 MBA 1998/1  

 MBA 1998/2 

 MBA 1999/1 

 MBA 1999/2 

 BKE Vezető Képző Intézet, posztgraduális menedzser képzés 

 BME GTK, graduális műszaki menedzser képzés, IV. évf. 

7.2.3. A vizsgálat eredményei 

A brainstorming során a csoportokon belüli azonos tulajdonságok, szinonimák szűkítése 

után  mindenhol kb. 20 tulajdonság maradt meg. A brainstormingok eredményeképp kialakult 

– a különböző csoportok által fontosnak tartott - oktatói tulajdonságokat mutatja a T30. 

táblázat. 
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T30. táblázat: Az egyes csoportok által fontosnak tartott tulajdonságok 

MBA 1997 MBA 1998/1 MBA 1998/2 MBA 1999/1 MBA 1999/2 BKE Vez. 
Képző Men. 

BME Műsz. 
Men. IV. évf. 

humorérzék az ismeret-
közlés szintje felkészültség fellépés személyes 

értékrend szavatartó megbízható 

szakmai tudás testalkata 
normális  szépség kor nem „csapongó 

stílus” naprakészség humorérzék 

kiállás tudás megfelelő 
értékrend humorérzék friss tudású kreatív 

magyarázatok 
ne 
kivételezzen 

jól tájékozott értelmes 
gondolatmenet korrektség rugalmasság artikulált beszéd humorérzék laza, fiatalos 

stílus 

keménység friss ismeretek tapasztaltság magasság megbízható nem személyes 
vonzerő 

fairség humorérzék empátia logikus 
gondolatmenet szellemesség tapasztalat megfelelő 

hangerő 
meggyőző 
képesség férfi /nő érthető stílus korrektség türelmesség kommunikációs 

stílus nagytudású 

neme fellépés személyiség 
ereje 

szakmai 
hozzáértés családi állapot hangszín stílus 

stílus rugalmas 
hozzáállású ötletesség tolerancia férfi /nő személyes 

varázs 
hozzáállás a 
diákhoz 

életkor korrektség neme szigorúság eredetiség ne legyen 
„karótnyelt” 

másság 
elviselése 

türelem béketűrés életkor modor megjelenés korrekt legyen kinézet 

tapasztalat erélyesség ne ordítson közérthetőség a pályán eltöltött 
idő szigorúság életkor 

értékítélet ne legyen 
sablonos humorérzék tanulókhoz 

való viszony 
szaktudása 
nagy legyen életkor előadás 

színvonala 

megbízhatóság legyen 
„egyénisége”  

ne legyen 
merev 

tanári 
gyakorlat következetesség logikus órák szigorúság 

ismeretátadási 
képesség kor zordság lelkiismeretes értelmezhető 

ismeretek   tárgyi tudás kitartás 

kreativitás tanítási stílus követhető, 
értelmes ea. értékítélet előadói stílus szaknyelv 

használata mióta tanít 

rendszerezettség tapasztalt 
oktató jó fellépésű befolyás ráhatás okos érthetőség 

rugalmas legyen szavahihető naprakész legyenek új 
ötletei kedvesség érthető előadás feldobja az 

órát 
választékos 
beszéd - - - - - legyen 

csinos, fess 

- - - - - - rendszerezett
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Az egyes csoportoknál a brainstorming alatt megtörtént a tulajdonságok általuk vélt 

jelentéstartalmának tisztázása. Ennek alapján kerültek összevonásra pl. „személyes varázs” 

megnevezés alatt a „meggyőző képesség”, „legyen egyénisége”, „személyiség ereje”, 

„befolyás”, „ráhatás”, „személyes varázs”, személyes vonzerő” tulajdonságok. 

A T30. táblázat hasonló vagy azonos tulajdonságait összevonva alakult ki a végleges, az 

összes megkérdezett hallgató véleményét tükröző tulajdonságcsoport.  

Az összevonásokat mutatja a T31. táblázat: Az egyes csoportok által megjelölt azonos 

tulajdonságokat azonos számmal jelöltem, a csak egy-egy csoport által fontosnak tartott 

tulajdonságok nem kaptak számot, azokat a továbbiakban nem vettem figyelembe.  

A végső tulajdonság lista kialakításánál csak azokat vettem figyelembe, melyeket a 7 

csoportból legalább 5 fontosnak tartott. A T32. táblázat utolsó oszlopa az egyes tulajdonságok 

– általam adott - „összevont megnevezését” mutatja.  
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T31. táblázat: Az azonos tulajdonságok szinonimái összevonva: 

MBA 1997 MBA 1998/1  MBA 1998/2 MBA 1999/1 MBA 1999/2 BKE Vez. 
Képző Men. 

BME Műsz. 
Men. IV. évf. 

1 15 2 3 13 14 14 

2 testalkata 
normális szépség 10 17 4 1 

3 2 13 1 4 16 6 

4 17 6 18 artikulált 
beszéd 1 18 

5 4 12 magasság megbízható 8 7 

6 1 empátia 17 1 12 megfelelő 
hangerő 

7 8 9 6 11 9 2 

8 3 7 2 családi 
állapot hangszín 9 

9 18 16 11 8 7 hozzáállás a 
diákhoz 

10 6 8 5 16 18 11 

11 11 10 9 3 6 3 

12 5 ne ordítson 15 12 5 10 

13 16 1 tanulókhoz 
való viszony 2 10 előadás 

színvonala 

14 7 18 12 6 17 5 

15 10 5 14 15 2 kitartás 

16 9 17 13 9 szaknyelv 
használata 12 

17 12 3 7 7 okos 15 

18 14 4 16 kedvesség 15 16 

választékos 
beszéd - - - - - legyen 

csinos, fess 

- - - - - - 17 
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T32. táblázat: A tanulói csoportok által fontosnak tartott oktatói tulajdonságok 

MBA 1997 MBA 1998/1  MBA 1998/2 MBA 1999/1 MBA 1999/2 BKE Vez. Képző 
Men. 

BME Műsz. 
Men. IV. évf.  Összevont név 

humorérzék humorérzék humorérzék humorérzék szellemesség humorérzék humorérzék humorérzék 

szakmai tudás tudás felkészültség szakmai 
hozzáértés 

szaktudása nagy 
legyen tárgyi tudás nagytudású szaktudás 

kiállás fellépés jó fellépésű fellépés megjelenés - kinézet fellépés 

jól tájékozott15 friss ismeretek - - friss tudású naprakészség - - 

keménység erélyesség zordság szigorúság - szigorúság szigorúság szigorúság 

fairség korrektség korrektség korrektség következetesség korrekt legyen ne kivételezzen korrektség 
meggyőző 
képesség 

legyen 
„egyénisége” 

személyiség 
ereje befolyás ráhatás személyes varázs személyes 

vonzerő személyes varázs 

neme férfi /nő neme - férfi/nő nem - neme 

stílus tanítási stílus érthető stílus modor előadói stílus kommunikációs 
stílus stílus előadói stílus 

életkor kor életkor kor - életkor életkor életkor 

türelem béketűrés - tolerancia türelmesség - másság 
elviselése türelmesség 

tapasztalat tapasztalt oktató tapasztaltság tanári gyakorlat a pályán eltöltött 
idő tapasztalat mióta tanít oktatói tapasztalat 

értékítélet16 - értékrend értékítélet személyes 
értékrend - - - 

megbízhatóság szavahihető - lelkiismeretes - szavatartó megbízható megbízhatóság 
ismeret átadási 
képesség 

ismeret közlés 
szintje - közérthetőség értelmezhető 

ismeretek   érthető előadás érthetőség érthetőség 

kreativitás ne legyen 
sablonos ötletesség legyenek új 

ötletei eredetiség kreatív 
magyarázatok feldobja az órát ötletesség 

rendszerezettség értelmes 
gondolatmenet 

követhető, 
értelmes ea. 

logikus 
gondolatmenet 

nem „csapongó 
stílus” logikus órák rendszerezett rendszerezettség 

rugalmas legyen rugalmas 
hozzáállású 

ne legyen 
merev rugalmasság - ne legyen 

„karótnyelt” 
laza, fiatalos 
stílus rugalmasság 

                                                 
15 Külön nem került be a végső listába. A „szaktudás” tulajdonság a többség szerint tartalmazza a „jól tájékozott” tulajdonságot.  
16 Külön nem került be a végső listába. A „korrektség” tulajdonsággal egyenértékű volt. A jellemző értékei: „igazságtalan, elfogult, igazságos” voltak.   
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A brainstorming következő lépéseként a kialakult tulajdonságlisták elemeihez értékeket 

rendeltek a hallgatók. Az értékek nem számszerű értékek (kivéve pl. az életkornál), hanem 

minősítő jellegűek. Minden egyes tulajdonsághoz többfokozatú skálán rendeltek értékeket. A 

fokozatok száma tulajdonságonként változhatott, nem határoztam meg előre, azokat a 

hallgatók alakították ki. Annyi fokozatot adtak meg, amennyi a meglévő tapasztalataik 

alapján leírta az adott tulajdonsággal kapcsolatos oktatói attitűdöket.   

Néhány esetben a fokozatok száma eleve adott volt. (Pl. Az oktató „neme” tulajdonságnak 

csak két értéke lehet, „férfi” vagy „nő”. Ezt a tulajdonságot a továbbiakban nem vizsgáltam, 

mert bár minden csoport megemlítette, mint azonnal „szembeötlő” tulajdonságot, de egyik 

csoport sem tartotta fontosnak az oktatók egyéb képeségeinek megítélése szempontjából.)  

Az egyes tulajdonságoknál a hét csoport által kialakított fokozatok és értékek közül az 

általam legplasztikusabbnak tartottakat hagytam meg, az előzőekhez hasonló összevonási 

folyamat után. A továbbiakban ezekkel dolgoztam.   

Az egyes tulajdonságokhoz rendelt értékeket tartalmazza a T33. táblázat. A táblázatban a 

tulajdonságok nem fontossági sorrendben vannak feltüntetve, hanem fentről lefelé ABC 

sorrendben. Az egyes tulajdonságok fontossági sorrendjének meghatározása nem volt célom. 

A táblázatban balról jobbra haladva következnek a pozitívabb fokozatok. (Amennyiben 

értelmezhető a „pozitívabb fokozat”) Érdekesség, hogy a „szigorúság” tulajdonságnál a 

keményebb oktatói hozzáállás a hallgatók szerint pozitívabb. Ha a felmérés nem felnőtt 

hallgatók, hanem graduális egyetemisták körében készült volna, valószínűleg fordítva lenne. 

Megemlítem még, hogy a „személyes varázs” megítélésénél pozitívabb az, ha valaki „negatív 

egyéniség”, mint ha „hatástalan”.  

A tulajdonságokból készítettem egy kérdőívet (a mintát lásd: M7 melléklet), s eljuttattam  

olyan, a vizsgált évfolyamokba tartozó, véletlenszerűen kiválasztott hallgatóknak, akik nem 

vettek részt a tulajdonságlistát kialakító brainstormingokon. A hallgatók kitöltötték a 

kérdőíveket az általam előre megadott oktatókra.  

Az oktatók a következők voltak:  AAA, OOO, ÉÉÉ, PPP, DDD (felső kategóriából) 

     RRR, WWW, KKK TTT, BBB (alsó kategóriából) 

Azért őket választottam, mert ők egyrészt két kivételtől eltekintve több félévben is 

oktattak, másrészt „alsó” vagy „felső” kategóriás oktatók voltak az előző vizsgálat alapján, s 

így reméltem, hogy a tulajdonságaik közti különbségek is jól észrevehetőek lesznek. Az előző 
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vizsgálat alapján feltételeztem, hogy a felső kategóriába tartozó oktatók a tulajdonságok 

„pozitívabb” értékeit fogják megkapni, az alsó kategóriába tartozók pedig a negatívabb 

értékeket. A reprezentativitás megtartása érdekében a visszaérkezett kérdőívekből – az adott 

évfolyamok értékelést végző hallgatói létszámainak arányában (lásd T16. táblázat) - összesen 

36 kérdőív adatait vettem figyelembe. Ez az összsokaság (1083) 3,3 %-a. Mivel az MBA 

hallgatók populációja homogénnek tekinthető ezért ez a mintanagyság is reprezentatív.   

(Falus, 1993) Bár olyan erős következtetéseket, mint a 30,3 %-os minta alapján nyilván nem 

tehetek, már csak azért sem, mert az előző vizsgálattól eltérően az eredmények nem 

számszerűek, így értékelésük is nehezebb. A kérdőívek tulajdonságonkénti és oktatónkénti 

eredményét a felső kategóriás oktatókra a T34., az alsó kategóriás oktatókra a T36., az 

összesítéseket a T35. és a T37. táblázat tartalmazza. Az elérhető maximális szavazatszám 

14x36=504 volt, mert az életkorra és a nemre vonatkozó kérdések eredményét az 

összesítésben nem vettem figyelembe. Az összesített eredményeket mutatja az A20. és az 

A21. ábra.  
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T33. táblázat: A tulajdonságok értékei  

Tulajdonságok Értékek 

életkor 30 alatt 30-40 40-50 50-60 60 felett  
előadói stílus felolvasó előadó kérdező interaktív   
érthetőség értelmetlen zavaros felfogható kristálytiszta   
fellépés határozatlan agresszív barátságos meggyőző motiváló  
humorérzék erőltetetett száraz néha villan kellemes sziporkázó fenomenális 
korrektség kivételező következetlen hangulatfüggő következetes   
megbízhatóság „reményárus” komolytalan szolid lelkiismeretes   
oktatói tapasztalat semmi  kezdő megfelelő rutinos „öreg róka”  
ötletesség álmosító hétköznapi szellemes meglepő   
rendszerezettség kusza csapongó strukturált vaslogika   
rugalmasság merev meggyőzhető alkalmazkodó    
szaktudás téves  bizonytalan alapszintű széleskörű magas szintű profi 
személyes varázs szürke hatástalan negatív egyéniség pozitív egyéniség  magával ragadó  
szigorúság nemtörődöm  laza hullámzó megszokott kemény „vérengző” 
türelmesség „idegbeteg”  türelmetlen kiborítható kiegyensúlyozott „birka türelmű”  
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T34. táblázat: A felmérés eredménye a felső kategóriás oktatók között 

Tulajdonságok Értékek 
erőltetett száraz néha villan kellemes sziporkázó fenomenális 

humorérzék AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
  0       0       0     0      0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 0        0       0      0       0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
  0       0       0      20   14 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD
 0        0        0     16   17 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 25      6        4      0      5 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 11     30     32     0       0 

téves  bizonytalan alapszintű széleskörű magas szintű profi 
szaktudás AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 

   0      0       0      0     0 
AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 0       0       0       0      0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
   0        0      0      0      0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD
   0       0       0      0      0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
    0      0       0      0      8 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 36      36     36    36    28 

határozatlan agresszív barátságos meggyőző motiváló 
fellépés AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 

 0         0      0      0      0 
AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 0        0       0     0       0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 0        0       0      0       0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD
 1        6       9      32    26 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 35      30     27     5     10 

 

nemtörődöm  laza hullámzó megszokott kemény „vérengző” 
szigorúság AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 

 0         0      0     0     0 
AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 0        33    20      0    21 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 0        3       5      0     10 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD
 0         0     11     0      5 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 14      0       0      24     0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 22        0      0     12     0 

kivételező következetlen hangulatfüggő következetes 
korrektség AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 

   0      0       0      0      0 
AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
   0      3       0       0      1 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
    0      8       0      0      5 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD
 36     25     36    36     30 

  

szürke hatástalan negatív egyéniség pozitív egyéniség  magával ragadó 
AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
   0       0       0      0      0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
    0      0      0       1     3 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
   3       0       0      2     0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD
 30      30     2     33     28 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
   3       6     34     0      5 

személyes 
varázs 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 0         0      0      0      0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 36     36     36    36     36    

 

felolvasó előadó kérdező interaktív 
előadói stílus AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 

 0        0       0      0      0 
AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
  9       0       21     8     16 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 23      5      10    28     7 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD
   4        31    5       0   13 

  

30 alatt 30-40 40-50 50-60 60 felett 
életkor AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 

    0      0       0      0      0 
AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 36       0       0     33     0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 0       36      6       3     0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD
 0         0      30     0      0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 0         0       0     0     36 

 

„idegbeteg”  türelmetlen kiborítható kiegyensúlyozott „birka türelmű” 
türelmesség AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 

 0        0      0       0      0 
AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 0        0       0      0      0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
   0    10       4      8       5 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD
 36      22    32     28    29 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
    0      4       0      0      2 
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T34. táblázat  (folytatás): A felmérés eredménye a felső kategóriás oktatók között 

semmi  kezdő megfelelő rutinos „öreg róka” oktatói 
tapasztalat AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD

 0         0       0       0     0 
AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 0         0       0      0      0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 0         0      0       5      0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 30      0       0      21      9 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 6       36      36   10     27 

 

„reményárus” komolytalan szolid lelkiismeretes 
megbízhatóság AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD

 0        0       0     0       0 
AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
   0      0        0       0     0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
   0       0       0       0     0 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 36       36    36     36   36 

  

értelmetlen zavaros felfogható kristálytiszta 
érthetőség AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD

 0        0        0      0     0 
AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
   8     10       3     2     4 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
    8    12       6    26    19 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
  20     14     27     7     13 

  

álmosító hétköznapi szellemes meglepő 
ötletesség AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD

    0     1        0      0     0 
AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
   4      4       0      20    16 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
   6     20      5     12    18 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 26     11      31     4      2 

  

kusza csapongó strukturált vaslogika 
rendszerezettség AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD

    0      0      0       0      0 
AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
    0      0       9      0     11 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 11       0     27     36    22 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 25     36      0      0      3 

  

merev meggyőzhető alkalmazkodó 
rugalmasság AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD

 12       0       0     15    3 
AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 19      4      11    12    11 

AAA OOO ÉÉÉ PPP DDD 
 5       32     25     9      22 

   

T35. táblázat: A felső kategóriás oktatókra adott összesített szavazatok  
 Inkább negatív Átlagos/Közepes Inkább pozitív
AAA 23 51 430 
OOO 49 43 412 
ÉÉÉ 37 80 387 
PPP 20 135 349 
DDD 64 91 349 
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T36. táblázat: A felmérés eredménye az alsó kategóriás oktatók között 

Tulajdonságok Értékek 
erőltetett száraz néha villan kellemes sziporkázó fenomenális 

humorérzék RRR WWW KKK TTT BBB 
 0         0         0       4    5 

RRR WWW KKK TTT BBB 
 35         0      30     3      0 

RRR WWW KKK TTT BBB 
    1      10        2     25     6 

RRR WWW KKK TTT BBB 
  0        26       4      4      5 

RRR WWW KKK TTT BBB
    0        0        0     0     20 

RRR WWW KKK TTT BBB 
   0        0         0      0    0 

téves  bizonytalan alapszintű széleskörű magas szintű profi 
szaktudás RRR WWW KKK TTT BBB 

    0        0       0      0      0 
RRR WWW KKK TTT BBB 
 0           0       0      0      0 

RRR WWW KKK TTT BBB 
    0        0       0      0     0 

RRR WWW KKK TTT BBB 
 10        0        8      0      0 

RRR WWW KKK TTT BBB
  26         0      28    2      0 

RRR WWW KKK TTT BBB 
  0        36       0     34    36 

határozatlan agresszív barátságos meggyőző Motiváló 
fellépés RRR WWW KKK TTT BBB 

 21        0       17      0     0 
RRR WWW KKK TTT BBB 
 0           0       0      2     22 

RRR WWW KKK TTT BBB 
 8          33    19     24    0 

RRR WWW KKK TTT BBB 
   7        3         0     10   12 

RRR WWW KKK TTT BBB
   0        0         0      0    2 

 

nemtörődöm  laza hullámzó megszokott kemény „vérengző” 
szigorúság RRR WWW KKK TTT BBB 

    0        0       0      0      0 
RRR WWW KKK TTT BBB 
   0      36       12      0    0 

RRR WWW KKK TTT BBB 
 28        0       14      6     0 

RRR WWW KKK TTT BBB 
    6        0      10     23   25 

RRR WWW KKK TTT BBB
  2          0        0     7     8 

RRR WWW KKK TTT BBB 
   0         0       0      0      3 

kivételező következetlen hangulatfüggő következetes 
korrektség RRR WWW KKK TTT BBB 

    0        0        0     0     0 
RRR WWW KKK TTT BBB 
    0        0       1      0      0 

RRR WWW KKK TTT BBB 
 12         0       5      8     13 

RRR WWW KKK TTT BBB 
  24      36     30     28   23  

  

szürke hatástalan negatív egyéniség pozitív egyéniség  magával ragadó 
RRR WWW KKK TTT BBB 
 32         0       0      3      0 

RRR WWW KKK TTT BBB 
  4       14       23     22    0 

RRR WWW KKK TTT BBB 
    0         0       7     2     12 

RRR WWW KKK TTT BBB 
  0         22      6       9    14 

RRR WWW KKK TTT BBB
  0         0        0      0    10 

személyes 
varázs 

RRR WWW KKK TTT BBB 
    0      36      36    36   36 

RRR WWW KKK TTT BBB 
  36        0       0       0     0    

 

felolvasó előadó kérdező interaktív 
előadói stílus RRR WWW KKK TTT BBB 

  24         0      10     7    0 
RRR WWW KKK TTT BBB 
 12        28      17    16    0 

RRR WWW KKK TTT BBB 
 0           6        8     13   14 

RRR WWW KKK TTT BBB 
  0          2        1      0    22 

  

30 alatt 30-40 40-50 50-60 60 felett 
életkor RRR WWW KKK TTT BBB 

    0        0       36      0     0 
RRR WWW KKK TTT BBB 
 0           0       0      0      0 

RRR WWW KKK TTT BBB 
 4         30       0      0     31 

RRR WWW KKK TTT BBB 
  32       6        0      36    5 

RRR WWW KKK TTT BBB
   0         0       0       0     0 

 

„idegbeteg”  türelmetlen kiborítható kiegyensúlyozott „birka türelmű” 
türelmesség RRR WWW KKK TTT BBB 

 0           0       0     0      0 
RRR WWW KKK TTT BBB 
   2         0       0       0     2 

RRR WWW KKK TTT BBB 
 12         0       6      4    14 

RRR WWW KKK TTT BBB 
 22        36      28   32   20 

RRR WWW KKK TTT BBB
  0            0      2     0      0 
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T36. táblázat (folytatás): A felmérés eredménye az alsó kategóriás oktatók között 

semmi  kezdő megfelelő rutinos „öreg róka” oktatói 
tapasztalat RRR WWW KKK TTT BBB

 0         0         0       0     0 
RRR WWW KKK TTT BBB 
 0          0        0      0      0 

RRR WWW KKK TTT BBB
 4          0       17     0     0 

RRR WWW KKK TTT BBB 
  27        0      19     16    0 

RRR WWW KKK TTT BBB 
  5         36      0      20   36 

 

„reményárus” komolytalan szolid lelkiismeretes 
megbízhatóság RRR WWW KKK TTT BBB

    0        0       0       0    0 
RRR WWW KKK TTT BBB 
 0          0        5      0      0 

RRR WWW KKK TTT BBB
    0        0       3      3      0 

RRR WWW KKK TTT BBB 
  36      36      28    33    36 

  

értelmetlen zavaros felfogható kristálytiszta 
érthetőség RRR WWW KKK TTT BBB

   3        0        0      3      0 
RRR WWW KKK TTT BBB 
 28          0     29     8     11 

RRR WWW KKK TTT BBB
 5        23        7     15    13 

RRR WWW KKK TTT BBB 
  0        13       0     10    12 

  

álmosító hétköznapi szellemes meglepő 
ötletesség RRR WWW KKK TTT BBB

 36       12     25     26     0 
RRR WWW KKK TTT BBB 
 0          14      11    8      0 

RRR WWW KKK TTT BBB
 0         10       0      2    18 

RRR WWW KKK TTT BBB 
  0         0        0      0     18 

  

kusza csapongó strukturált vaslogika 
rendszerezettség RRR WWW KKK TTT BBB

 11        1        6      0      0 
RRR WWW KKK TTT BBB 
 17        6        8      11    0 

RRR WWW KKK TTT BBB
 8          29     22    25   7 

RRR WWW KKK TTT BBB 
  0          0       0       0    29 

  

merev meggyőzhető alkalmazkodó 
rugalmasság RRR WWW KKK TTT BBB

 30        0        8       3     0 
RRR WWW KKK TTT BBB 
 5           4       18    25    8 

RRR WWW KKK TTT BBB
 1          32     10     8     28 

   

 
 

T37. táblázat: Az alsó kategóriás oktatókra adott összesített szavazatok  
 Inkább negatív Átlagos/Közepes Inkább pozitív
RRR 243 111 150 
WWW 69 170 265 
KKK 151 197 156 
TTT 92 207 205 
BBB 40 131 333 
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A20. ábra: A felső kategóriás oktatók tulajdonságainak megítélése 
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A21. ábra: Az alsó kategóriás oktatók tulajdonságainak megítélése 
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 A tulajdonságokra irányuló felmérés alapján a felső kategóriás oktatók a fontos 

tulajdonságok tekintetében inkább pozitív megítélés alá esnek. Ahol e felső kategóriás oktatóknak 

is fejlődniük kell, az leginkább a rugalmasság és a szigorúság kérdésköre. Az alsó kategóriás 

oktatóknál némileg árnyaltabb a helyzet. Ők több tekintetben esnek inkább negatív, illetve átlagos 

megítélés alá. A „korrektség”, „szaktudás”, „türelmesség”, „oktatói tapasztalat” tekintetében 

ugyanolyan jó minősítéseket kaptak, mint a felső kategóriás oktatók. A „humorérzék”, 

„személyes varázs”, „fellépés”, „előadói stílus”, „érthetőség”, „ötletesség”, „rendszerezettség” 

tekintetében viszont fejlődniük kell. Ezek olyan tulajdonságok, melyek részben a szakmai (tanári) 

képességek fejlesztésén múlnak, részben pedig emberi, személyiségbeli képességek fejlesztését 

igénylik. A „rugalmasság” és „szigorúság” kérdéskörében minden oktatót elmarasztaltak a 

hallgatók, ezek tehát olyan problémák, melyeket mielőbb orvosolni kell. Érdekes, hogy a felnőtt 



 Az asszociációs módszer 
 

Bérces Roland Ph.D. értekezés 2004                             125 

hallgatók véleménye szerint nagyobb szigorúságra van szükség a képzésben. Többek között e 

vélemények miatt került sor 2001-ben az osztályzási irányelvek bevezetésére. 

A kategóriák –és így az oktatók - közti kis abszolút értékbeli különbségre utalnak az alábbiak: 

 a legrosszabb felső kategóriás oktató („PPP” és „DDD” „inkább pozitív” pontszámuk 

mindkettejüknek 349) és a legjobb alsó kategóriás oktató („BBB” „inkább pozitív” 

pontszáma 333) között minimális a különbség 

 az „átlagos/közepes” és „inkább pozitív” kategóriák összegzett pontszámai minden 

esetben felülmúlják – a legtöbb esetben jelentősen – az „inkább negatív” értékekre adott 

pontszámokat  

 a szaktudásra vonatkozó ismeretek tekintetében mindenki pozitív megítélést kapott, igaz 

tehát az a már említett megállapítás, hogy - a vizsgált MBA képzésen - nincsenek rossz és 

jó oktatók, csak jók és jobbak 

7.3. KÖVETKEZTETÉSEK 

 A modern minőségmenedzsment eszköztára jól alkalmazható a felsőoktatás 

minőségértékelésében 

 Asszociációs szellemi alkotótechnikák segítségével meghatározhatóak a tanítási-tanulási 

folyamat hallgatók számára fontos minőségparaméterei. Ezt igazoltam a fontos oktatói 

tulajdonságok és azok ordinális skálán értelmezett értékeinek meghatározása kapcsán. 

 Kimutattam, hogy a felállított minőségértékelési modul szerint elkészített „hagyományos” 

kérdőíves minőségértékelés és a brainstorming-módszer alapján elvégzett értékelés 

ugyanarra - de más szempontokat figyelembe vevő - eredményre vezet.  

 A két módszer kombinált alkalmazásával pontosabb, teljesebb képet nyerhetünk egy 

képzés minőségéről.  
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 8. TÉZISEK  
 

1. ÁLTALÁNOS MINŐSÉGPOLITIKAI TÉZIS 

1./A:  Az elmúlt évtizedben lezajlott változások alapján kijelenthető, hogy a magyar 

felsőoktatás nagyrészt a piaci alapelvek szerint működik. A közeljövőben a teljes 

felsőoktatásban érvényesülnek majd  a piac törvényei. Ma a felsőoktatási piac graduális 

viszonylatban nem teljes mértékben, posztgraduális viszonylatban teljes mértékben 

működőnek tekinthető.  

 

1./B:  A piac törvényeinek érvényesülését elősegíti valamely tudományos módszereken alapuló 

oktatás-minőségmenedzsment rendszer alkalmazása. 

Bár a nemzetközi tendenciákat és az „ISO 9000-es” rendszerek fejlődését áttekintve 

látható, hogy az ISO 9000-es szabványsorozat filozófiája és a TQM filozófia közötti 

különbség csökkent, s a két megközelítés nem csak filozófiájában, de tartalmában és 

módszertanában is egyre jobban konvergál egymáshoz, mégis kijelenthető hogy a 

felsőoktatás minőségmenedzsment rendszerének a TQM menedzsment-filozófia elvein 

kell alapulnia.  A humánszolgáltatások terén nagyobb hangsúlyt kell fektetni egy 

korszerű értékelési módszerekkel megtámogatott TQM minőségmenedzsment rendszer 

folyamatos működtetésére és fejlesztésére, mint egy ISO rendszer „elkészítésére” és 

tanúsítására. 

 

2.  A FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGMENEDZSMENT MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA  

2./A:  Meghatározhatóak a TQM alapú oktatás-minőségmenedzsment modellek közül a  QPSA 

(Közszolgáltatás Minőség Audit) minőségértékelési modell és a Comenius 2000 modell 

felsőoktatásban is alkalmazható elemei.   

2./B:  Az EFQM minőségértékelési modell értelmezhető a felsőoktatásra. Az alkalmazási 

példákkal is igazolt EFQM értelmezés alapján kidolgozható egy az EFQM-en alapuló, de 

a felsőoktatás körülményeinek megfelelőbb minőségmenedzsment rendszermodell.  

2./C:  A kidolgozott modellt,  az oktatói tapasztalatokat, s a kapcsolódó értékelési 

adathalmazok eredményeit felhasználva értelmezhető a szolgáltatási minőség nyolc 

dimenziója és a szolgáltatások minőségét meghatározó tíz tényező a felsőoktatási 

szolgáltatásra. 
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3. A VEVŐI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSI RENDSZERELEM 

3./A:  A felsőoktatási minőségmenedzsment rendszermodell részelemeként, a rendelkezésre 

álló hallgatói értékelési adatbázis elemzése segítségével kidolgozható egy vevői 

elégedettségmérési modul. 

3./B: A hallgatói értékelési adatbázis statisztikai elemzésével igazolható, hogy a vevői 

elégedettségmérési modul helyesen működik. A kialakult minősítések valóban a 

hallgatók véleményét tükrözik, mivel a kérdéslisták közötti korrelációk legalább 

közepesek és erősen szignifikánsak.  

A vevői elégedettség mérési modul és a hozzá kapcsolódó kérdőív összességében 

működőképes, több tényező hallgatói értékelésének súlyozott figyelembe vétele és azok 

visszacsatolása segítségével releváns információkat szolgáltat a képzés minőségéről, és 

alapot szolgáltat a képzés színvonalának folyamatos fejlesztéséhez. 

4. ÚJ VEVŐI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSI MÓDSZER KIDOLGOZÁSA 

4./A: A korszerű minőségmendzsment módszerek közül az  asszociációs szellemi 

alkotótechnikákat felhasználva kifejleszthető egy új módszer a vevői elégedettség 

mérésére. A módszer segítségével meghatározhatók a hallgatók által preferált, minőséget 

befolyásoló tulajdonságok. A módszer működése igazolható több független hallgatói 

csoportban lefolytatott vizsgálat segítségével.  

4./B: Az új módszerrel meghatározott minőséget befolyásoló tulajdonságok segítségével 

konkrét attitűdvizsgálat végezhető. Az elvégzett vizsgálatok alapján állítható, hogy a 

kérdőíves minőségértékelési módszerrel és az asszociációs szellemi alkotótechnikára 

épülő módszerrel kapott eredmények azonosak. Azon oktatók rendelkeznek a preferált 

tulajdonságok magasabb értékeivel, akik a „klasszikus” osztályzásos kérdőíveken alapuló 

vizsgálat alapján is az élre kerültek, s azok a tulajdonságok alacsonyabb értékeivel, akik a 

„klasszikus” vizsgálat alapján hátrább kerültek.  

4./C: A vevői igények, vevői elégedettség szempontjából más paramétereket vizsgálva, de 

ugyanazt az eredményt adja a hagyományos „osztályzásos” kérdőíveken alapuló, és a 

szabad asszociációs módszerrel kialakított attitűdkérdőíven alapuló módszer. Az összetett 

módszer alkalmazható a felsőoktatásban belső minőségértékelésre.  Az összetett módszer 

által szolgáltatott eredmények felhasználhatóak a tantervfejlesztésben, az oktatók 

továbbképzéseinek tervezésében és az oktatók motivációs rendszerének kialakításában 

egyaránt. 
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 12. ÖSSZEFOGLALÓK 

12.1. MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 

Az utóbbi évtizedben a magyar felsőoktatásban bekövetkezett változásoknak köszönhetően az 

intézmények jelentős eredményeket értek el a minőségmenedzsment elveinek terjesztése, 

oktatása terén. Ez természetes, hiszen a felsőoktatási rendszerből kikerülő diákok leendő 

munkáltatói a gazdaság minden területén igénylik a korszerű minőségmenedzsment elvek és 

módszerek ismeretét és gyakorlati alkalmazását. 

Ugyanakkor a hazai oktatási intézményekben kiemelkedő és kevésbé kiemelkedő 

eredményekről is beszélhetünk a minőségmenedzsment rendszerek és módszerek alkalmazása 

terén. Bár az intézményi szintű minőségmenedzsment jogi és technikai háttere adott és a 

szükséges kormányzati elkötelezettség is megfelelő (így ennek eredményeképp az 

intézményekben megkezdődött valamilyen minőségmenedzsment rendszer bevezetése), a 

bevezetett rendszerek napi alkalmazásának hatékonysága az egyes intézményekben vegyes képet 

mutat.  

Kutatásaim fő célja az volt, hogy a nemzetközi és a hazai oktatás-minőségmenedzsment 

keretek feltérképezése után, a felsőoktatási intézmények napi gyakorlatában is használható 

minőségmenedzsment rendszermodellt fejlesszek ki. Célom volt továbbá, hogy e modell általam 

egyik legfontosabbnak tartott részéhez – a vevői (hallgatói) elégedettség méréshez, 

visszacsatoláshoz, olyan konkrét minőségértékelési módszert készítsek, mely a képzési folyamat 

tanítási-tanulási-értékelési szakaszának minőségéről ad képet. Kutatásaim a BME posztgraduális 

képzéseiben - hallgatóként és oktatóként - eltöltött öt év alatt megszerzett tapasztalataimra és a 

posztgraduális hallgatói minősítések adatbázisára épülnek, így eredményeim is nagyrészt a 

posztgraduális képzések minőségfejlesztésében hasznosíthatók. Kutatásaimat a TQM alapelvei 

szerint – az oktatást vevőközpontú humánszolgáltatásként értelmezve - folytattam, így a 

kialakított minőségértékelési modell és módszerek alapját a vevői visszajelzések adják. Bár a 

nappali tagozatos oktatásban ez a szemlélet a graduális képzési jelleg miatt nem alkalmazható 

100%-ban, a kutatás bizonyos részeredményei hasznosak a nappali tagozatos képzések számára 

is. 

Az elméleti kutatómunkával párhuzamosan megkíséreltem elgondolásaim hasznosítását a 

mindennapi munkám során a BME oktatójaként, folyamatosan alakítva így mind a kutatás 

témaköreit, mind az egyes módszerekhez, eredményekhez kapcsolódó következtetéseket. 
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12.2. ANGOL NYELVŰ KIVONAT 

Roland Bérces 
 Support of the quality-orientated higher education by means of modern evaluative methods 

Ph.D. dissertation- summary 

 

In my study I deal with the problems of the quality-management (QM) in higher education, 

besides I elaborate an intern institutional QM model that is universally applicable and I also 

present a factual suggestion related to solving the problems of quality-evaluating in the 

education. In connection with these facts, partly I present the possibilities of certain QM methods 

applied in a special segment of the Hungarian higher education that is the post-graduate 

education, partly on the basis of the quality science results I make a proposal to develop new 

methods. With reference to the problem mentioned above I touch several topics connected with 

each other: (1) Working-up an intern QM model that can be applied in the higher education; (2)

 Working-up a concrete quality-evaluating method to the process of teaching and learning 

on the basis of the detailing one part of this model; (3)Verificating of the applicability of the 

quality-evaluating method and presenting  the problems and conditions related to the 

applicability; (4) Developing a new method in order to determine the qulity-evaluating 

parameters.
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