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Összefoglaló: A cikk első részében BME-IIT-n oktatott, szoftverminőséggel kapcsolatos tárgyak szerkezetéről, 

kapcsolatáról van szó, valamint arról a tudásanyagról, amelyet a Tanszék Rendszerfejlesztés szakirányának 

hallgatói elsajátíthatnak az MSc képzés során. Tárgyainkat a nemzetközi és hazai szinten ismert és alkalmazott 

szoftverminőségi modellekhez kapcsolódó ismereteinkre alapozva fejlesztettük ki, és mindenkor naprakészen 

tartjuk őket. Kérdés azonban, hogyan fogadják ezeket a tárgyakat a felsőoktatás „érdekelt felei”: a hallgatók, 

kollegáink, közvetlen és magasabb szinten levő vezetőink, az Oktatási Minisztérium, a hallgatóinkat majdan 

alkalmazó szoftverfejlesztő cégek, a teljes magyar társadalom. A cikk második felében ezt a kérdést igyekszünk 

strukturáltan megközelíteni. Ehhez a strukturált megközelítéshez nyújt segítséget az - eredetileg szoftverfejlesztő 

cégek számára megalkotott – CMMI modell, melynek 2010 novemberében kiadott CMMI-SVCv1.3 (Capability 

Maturity Model Integration for Services) konstellációja a szolgáltatási rendszerek folyamataival foglalkozik. A 

modell röviden bemutatásra kerül. Az egyetemi oktatást komplex szolgáltatási rendszernek tekintve, elemeit a 

CMMI-SVC alapfogalmai szerint csoportosítjuk, majd megvizsgáljuk, melyek a számunkra leglényegesebb 

folyamatok a modellben, jelenlegi minőségmenedzsment oktatásunkban ezek ez elemek hogyan jelennek meg. A 

cikk végén bemutatjuk a virtuális érettség-felmérés (virtuális) eredményét, melyből látható, hogy a CMMI-SVC 

modell szerint „hányast” kapna a szoftverfejlesztőket jó minőségű munkára oktató tárgycsoportunk.     

Kulcsszavak: szoftverminőség, CMMI, CMMI-SVC, a felsőfokú oktatás mint szolgáltatás 

Abstract: The first part of the article concentrates on the software-quality related subjects present in the MsC 

curriculum at the Department of Control Engineering and Information Technology (BUTE-IIT) .  The subjects 

are being developed using our knowledge and experience about standards, models and best practices existing in  

the software quality community. The question is whether these subjects satisfy the requirements of the 

stakeholders in academia : students, Ministry of Education, management of the university, software companies 

hiring our graduates, the entire Hungarian society... In the second part of the article I investigate this question in 

a systematic way, using the concepts of the CMMI-SVC v1.3 (Capability Maturity Model Integration for 

Services) as a basis. I present the results of a virtual, ML3 assessment of the „BUTE-IIT” organization’s service 

system.  

Keywords:  software quality, CMMI, CMMI-SVC, university training as a service  

1. Szoftverminőséghez kapcsolódó tárgyak a BME-IIT-n 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai karának 

Irányítástechnika és Informatika Tanszékén (a továbbiakban: BME-IIT) a 2001/2002-es tanévben 

kezdtünk el szoftverminőséggel kapcsolatos tárgyakat oktatni. A kezdeti, egy magyar nyelvű tárgy 

mostanra egy 4 tárgyból álló, 4 szemesztert átfogó tárgycsoporttá alakult, melyet a 2010/2011-es 

tanévben a BME-IIT MSc képzésében, a Mérnök- Informatikus szak „Rendszerfejlesztés” szakirányán 

oktatunk. A tárgyakat alapvetően magyar nyelven oktatjuk, a külföldi diákok számára angol nyelven is 

rendelkezésre állnak.    

1.1. A „jó minőségű” szoftver 

A tárgycsoport tárgyai a "jó szoftver fejlesztése" témaköréhez tartoznak. Ez a fogalom igen komplex, 

sok elemet és megközelítést takar.  A minőségi szoftver gyártásához ugyanis egyformán figyelnünk 

kell a szoftvertermékre, a szoftverterméket előállító folyamatra, az előállításban szerepet játszó 

erőforrásokra. A szoftver minőségének értelmezésekor meg kell értenünk a felsoroltakat, definiálnunk 
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kell őket, majd ha bármelyik elem minőségét meg szeretnénk határozni, vagy figyelni akarjuk az 

alakulását, minőségi attribútumokat kell hozzájuk rendelnünk, s ezen attribútumok elvárásainknak 

való megfelelőségéről méréssel is meg kell győződnünk. Ha a felsorolt elemeket keretbe foglaljuk, az 

1. ábran látható minőségügyi keret alakul ki, melynek részletes leírása a (Balla 2007)-ben olvasható.  
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1. ábra: A QMIM  minőségügyi keret 

A bemutatott minőségügyi keretben a vízszintes tengelyen a szoftverfejlesztés fő objektumait 

helyeztük el (termék, folyamat, erőforrás), a függőleges tengelyen pedig ezek minőséggel kapcsolatos 

jellemzőit: definíció, minőségi attribútum, mérőszám. A keretben a vízszintes és függőleges vonalak 

metszéspontja különös jelentőséggel bír: a metszéspontok (az ábrán körökkel jelölve) tulajdonképpen 

a lehetséges „fontos minőségügyi elemeket”, az aktuális helyzetben értelmezett minőségügyi profilt 

jelentik.  Ha a szoftverminőség kérdésével a maga komplexitásában szeretnénk foglalkozni, nem 

elegendő egyetlen ilyen elemet kiemelni, hanem az összes elemet figyelembe kellene vennünk. A 

gyakorlatban azonban ez igen nehéz, gyakran lehetetlen feladat. A megoldás az lehet, hogy a konkrét 

helyzet, a cég üzleti céljainak, lehetőségeinek, prioritásainak függvényében ki kell választani azokat az 

elemeket, amelyek az adott szituációban a legfontosabbak. A „legfontosabb elemek” kiválasztásához 

viszont elengedhetetlen a teljes „kínálat” ismerete, a létező szoftverminőségi modellek, szabványok 

szerkezetének, elemeinek felismerése és rendszerezése, a szoftverfejlesztői közösség tapasztalatainak, 

bevált „jó gyakorlatainak” újrafelhasználása.  Ezért tartjuk fontosnak, hogy hallgatóink – a jövendő 

szoftverfejlesztők - tájékozódni tudjanak a termék-, folyamat- illetve erőforrás-alapú szoftverminőségi 

megközelítésekben, ismerjék a szoftverminőség mérésének módjait, különbséget tudjanak tenni 

hatékony minőségbiztosítás és auditálás között, fel tudják mérni egy folyamatfejlesztés előnyeit és 

szükséges ráfordításait.   

1.2. „Jó minőségű” szoftver készítésének oktatása 

A téma komplexitása miatt a BME-IIT-n oktatott tárgyaink mindegyike a szoftverminőség valamely 

jól meghatározott elemére koncentrál.   

 “Szoftvertesztelés” tárgyunk a szoftverbe már bekerült hibák megtalálásának és eltávolításának 

technikáit és eszközeit ismerteti meg a hallgatókkal. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a 

szoftvertesztelés alapfogalmaival, alapvető technikáival, a hatékony tesztelési folyamat szervezésének 

követelményeivel és lehetőségeivel. Hangsúlyozzuk a teljes szoftverfejlesztési életcikluson átívelő 

tesztelés fontosságát. Az ismeretek rögzítését laboratóriumi gyakorlatokkal segítjük. A tárgyat 

sikeresen abszolváló hallgatók tájékozódni tudnak a teszt típusok között, megértik a teljes fejlesztési 

folyamaton átívelő tesztelés fontosságát. Megismerik az alapvető szoftvertesztelési technikákat, és 

gyakorlatban is alkalmazzák őket. Hallanak szoftvercégek tesztelési tapasztalatairól, a tesztelés 

automatizálását támogató eszközökről. A tárgyhoz 4 x 90 perces labor tartozik, melynek keretében 

konkrét tesztelést végeznek a hallgatók, különböző technikák alapján teszt eseteket generálnak, és  

néhány – open source - tesztelési eszközt gyakorlatban is alkalmaznak. 



 
 

A hibamegelőzéshez kapcsolódó teendőkkel foglalkozik "Szoftverminőség" című tárgyunk. A tárgy 

célja átfogó ismereteket nyújtani a szoftverminőséggel kapcsolatos, a világban leggyakrabban 

alkalmazott szoftverminőségi megközelítésekről, modellekről, szabványokról, valamint azok 

alkalmazásáról. A tárgyat sikeresen abszolválók olyan ismereteket és képességeket szereznek, 

amelyek manapság elengedhetetlenek a szoftverfejlesztő cégeknél, például: megismerik az ISO 

9001:2008 szabványt, értik az ISO 9126, CMMI, Automotive SPICE szerkezete és auditálása közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, képesek lesznek több szoftverminőségi modellt is integráltan 

alkalmazni. 

"Tesztelés és minőség laboratórium" tárgyunk keretében a hibamegelőzést, hibakeresést, hibajavítást 

gyakorlatban is megvalósítjuk (számítógépes eszközöket alkalmazva). A tantárgy célja, hogy az 

„Szoftvertesztelés” és a „Szoftverminőség” c. szakirány tantárgyakhoz kapcsolódva segítse az 

előadásokon hallott anyag elmélyítését és begyakorlását. A tantárgyat elvégezve a hallgatók 

jártasságot szereznek a korszerű tesztelést segítő, valamint a szoftverprojekt-támogató eszközök 

használatában, a tesztelési folyamat és a szoftverminőség kezelésében és menedzselésében. Végeznek 

projekt tervezést, követést és vezérlést, valamint minőségügyi auditálást az ISO 9001 szabvány és a 

CMMI modell alapján.   

 "Egyénre szabott szoftverfejlesztés" című, programozási gyakorlatokat tartalmazó, választható 

tárgyunk hallgatásával az érdeklődők tökéletesíthetik minőségi szoftverek fejlesztéséhez szükséges 

tudásukat és képességeiket. A PSP programozók egyéni képességeit, készségeit és adottságait 

figyelembe véve, a minőség szempontjából leghatékonyabb, egyénre szabott szoftverfejlesztési 

folyamat kialakítását segíti. A tárgy a PSP módszertant (Personal Software Process- első verziója  

(Humphrey  1995), jelenlegi helyzetét a (PSPBOK 2010) foglalja össze) elméletben is ismerteti, majd 

sor kerül 8 szoftverfejlesztési feladat megoldására. A PSP módszertant a Carnegie Mellon Egyetem 

Software Engineering Institute-ban (www.sei.cmu.edu) fejlesztették ki, a világ számos egyetemén 

oktatják, és sikerrel alkalmazzák szoftverfejlesztő cégek körében. A módszertan alkalmazása 

bizonyítottan hozzájárul a becslési, tervezési és követési tevékenységek pontosításához, a fejlesztési 

ciklus lényeges rövidüléséhez, valamint a tesztelésben megtalált hibák számának drasztikus 

csökkenéséhez. Számos adat bizonyítja, hogy a módszertan oktatásához előírt feladatok megoldása 

után a tesztelésben talált hibák száma negyedére csökken. 

Felsorolt tárgyaink hallgatósága a kétlépcsős képzés bevezetéséig a BME-IIT informatika szakosaiból 

került ki, később mindegyik tárgy azoknak a mérnök-informatikus hallgatóknak kerül meghirdetésre, 

akik a Rendszerfejlesztés szakirányt választják. A tárgyak többsége kötelező a Rendszerfejlesztés 

szakon, az Egyénre szabott szoftverfejlesztés választható tárgy a teljes IIT –s hallgatóság számára. Ha 

a szoftverminőséghez kapcsolódó tárgyak 2001/2002 és 2010/2011 közötti összes „megjelenési 

formáját” figyelembe vesszük, úgy elmondható, hogy eddig összesen 386 hallgató hallott 

szoftverminőségről a BME-IIT-n, közülük 35 külföldi. Szoftvertesztelést hallgattak eddig 121-en 

(ebből 17 külföldi), tesztelés és minőség labort 243-an abszolváltak. Az Egyénre szabott 

szoftverfejlesztés tavaly indult először, 17-en kezdték el és 15-en abszolválták, a 2011/2012-es tanévre 

8 fő vette fel a tárgyat 2011 július 10-ig.  

A vizsgaeredményeket és a hallgatói visszajelzéseket elemezve az látható, hogy a hallgatók többsége 

közepesen nehéznek tartja a tárgyakat. Az sikertelen vizsgák aránya alacsony és az első újra-vizsga 

alkalmával a többségnek sikerül abszolválnia a tárgyakat, volt viszont 3 olyan eset is, amikor csak 

negyedszerre tudta a hallgató a követelményeket teljesíteni.  

A tárgyakhoz kapcsolódó informális visszajelzésekből az derül ki, hogy a „szoftverfejlesztő” hallgatók 

gondolkodásmódjától idegennek tűnik a szoftverminőség, tesztelés témaköre. Ez összefügg azzal a 

szemlélettel, mely szerint a programozási munka egyéni kreativitást kíván, a szabványok, a 

fegyelmezett munkamód pedig gátolják ennek kibontakozását, a jól megírt program pedig működik, 

nem kell azt szisztematikusan tesztelni (és egyébként is, tesztelőnek lenni szégyen, mert csak abból 

lesz tesztelő, aki fejlesztőként nem válik be). Ezek a tévhitek lehetnek okai annak, hogy 

szoftverminőség témakörben viszonylag kevés hallgató választ önálló labort vagy diploma-témát, s az 

ilyen indulók közül kb. 25%-ról derült ki menetközben, hogy a „lehető legkevesebb energiát 

belefektetni” vezérelte témájának kiválasztásakor.    

https://www.iit.bme.hu/valaszthato/www.sei.cmu.edu


 
 

Szerencsére, a fenti elképzelések változni látszanak, annál is inkább, minthogy egyre több 

szoftverfejlesztő cég keres szoftverminőséghez, szoftverteszteléshez értő munkatársat. Ezért örülünk 

az olyan alkalmaknak, amikor a hallgatóinknak lehetőségük van „élő” szoftverfejlesztő cégeknél 

önálló labor- vagy diplomamunkát végezni. Eddig összesen 7 fő védett meg sikeresen szoftverminőség 

vagy tesztelés témájú diplomát, közülük 6-an korábbi önálló laboratórium témájukat folytatták, 2 diák 

pedig PhD témába kezdett szoftverminőségből, közülük egyik a befejezéshez közelít, másikukkal 

pedig 5 évig oktattuk és fejlesztettük közösen a BME-IIT-n a szoftverminőséghez kapcsolódó 

tárgyakat.  Hallgatóink számára motiváló tényező, ha kutatás-fejlesztési projektekben dolgozhatnak. 

Kifejezetten szoftverminőség témaköréhez eddig 3 projektünk kapcsolódott, ezekben számos hallgató 

kapott feladatot. A TST-GVOP-2004-K+F- 3.3.1 pályázat (2004-2006) keretében részt vettünk  “A 

szoftver minőségét fejlesztő és tanúsító, világszínvonalú szolgáltatások kialakítása Magyarországon” 

című projektben. E projekt kutatási feladatai abból indultak ki, hogy megfelelő szoftverminőségi 

modell kiválasztása és a konkrét esetnek megfelelő alkalmazása igen bonyolult feladat, amelyet 

jelenleg semmilyen módszertan vagy számítógépes eszköz nem támogat. A projekt részeként 

kidolgoztuk a szoftverminőség jellemzői és modelljei közötti tájékozódást, választást támogató 

módszertant. A projektből 1 diplomamunka és számos publikáció született.  Jelenleg is futó projektünk 

a 2007-2011 között ütemezett TECH_08_A2-SZOMIN08 K+F : „Szoftverminőség-biztosítási 

szolgáltatás-csomag kidolgozása a nyílt dokumentumformátum alkalmazásaira”. A BME feladata itt a 

termék alapú szoftverminősítés kidolgozása ODF alkalmazásokra, belső metrikák esetén a kódelemzés 

eredményeire támaszkodva, külső metrikák meghatározásával pedig ISO 9126 szerinti 

minőségbiztosítási séma megalkotása. Felhasználva jelen projekt résztvevői által biztosított tesztelési 

és éles üzemmódú környezetet, vizsgálni kívánjuk az ODF formátumot előállító alkalmazások 

,,használat közbeni'' minőségi attribútumait is. Minőségbiztosítási szolgáltatások is kialakításra 

kerülnek ODF alkalmazásokhoz, a CMMI modell alapján. Frissen lezárt projekt a GOP-1.1.1-08/1-

2008-0023 keretében 2008 és 2011 között megvalósult „Automatizált munkafolyamat rendszer 

fejlesztése minőségirányításához” . Ennek keretében szoftverminőség-irányítási eljárásokat támogató 

rendszer kifejlesztésében működtünk közre. 

2. Oktatásunk minősége  

A szoftverminőséghez kapcsolódó,  BME-IIT-n oktatott tárgyainkat a nemzetközi és hazai szinten 

ismert és alkalmazott szoftverminőségi modellekhez, szabványokhoz, technikákhoz kapcsolódó 

ismereteinkre, valamint más, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények tapasztalataira alapozva 

fejlesztettük ki, és mindenkor naprakészen tartjuk őket. Kérdés azonban, hogyan fogadják ezeket a 

tárgyakat a felsőoktatás „érdekelt felei”: a hallgatók, kollegáink, közvetlen és magasabb szinten levő 

vezetőink, az Oktatási Minisztérium, a hallgatóinkat majdan alkalmazó szoftverfejlesztő cégek, a teljes 

magyar társadalom...  

Jót és jól oktatunk vajon? Vagyis, mi magunk jó minőségű folyamatokat alkalmazva jó minőségű 

szolgáltatást nyújtunk? A kérdés eldöntése nem könnyű, hiszen az egyértelmű válaszhoz egyértelmű 

szempontrendszerre van szükség, ráadásul olyanra, amelyik lehetővé teszi az objektív értékelést, s 

ezáltal több, hasonló paraméterű szolgáltatás összehasonlítását.  

Szerencsére, a szoftver ma már annyira része mindennapi életünknek, hogy, a korábban  

szoftverfejlesztésre kialakított modellekből kiindulva, azok tapasztalatait felhasználva,  az élet számos 

egyéb területére is kidolgoztak szempontrendszereket, modelleket, megközelítéseket. Szolgáltatásról 

beszélve, adódik a 2010 novemberében kiadott CMMI-SVCv1.3 (Capability Maturity Model 

Integration for Services) – amely a szolgáltatási rendszerek folyamataival foglalkozik. A modell 

szerint a szolgáltatási rendszer elemei lehetnek hardver, szoftver, emberek, folyamatok, nyersanyagok, 

munkatermékek (de egyik jelenléte sem kötelező).  A cikk következő részeiben ezt a kérdést 

igyekszünk struktúráltan megközelíteni. Ehhez a CMMI-SVC modell elemeit vesszük alapul.  

2.1. A CMMI és a CMMI-SVC rövid bemutatása 

A CMMI-SVC a Carnegie Mellon Egyetem Software Engineering Institute (SEI, lásd 

www.sei.cmu.edu) által bejegyzett védjegy. 

http://www.kutatas.hu/index.php?WG_NODE=WebPageReader&WG_OID=PAGf9086b843b136e861&WG_FUSK4=3-1-1
http://www.sei.cmu.edu/


 
 

A CMMI
®
 modellt (Capability Maturity Model Integration) a Carnegie Mellon Egyetem Software 

Engineering Institute-ja fejlesztette (http://www.sei.cmu.edu ), az Amerikai Védelmi Minisztérium 

(US. Department of Defense) támogatásával. A modell első változatát 2000-ben tették közzé.  

A CMMI modellt sokáig csak szoftverfejlesztő cégek számára ajánlották. A modell alkalmazása során 

kiderült azonban, hogy sok olyan terület van, amelyek jól tudnák hasznosítani a CMMI elveit, jóllehet 

nem kifejezetten és / vagy kizárólag szoftverfejlesztést végeznek. Emiatt az eredeti CMMI-t 2006-ban 

átnevezték CMMI-DEV-re (CMMI for Development). A 2007-ben került kifejlesztésre a szoftveres 

beszerzéseket támogató CMMI-ACQ (CMMI for Acquisition), 2008-ban pedig a szolgáltatások 

(eredetileg csak szoftverhez kapcsolódó szolgáltatások) nyújtását támogató CMMI-SVC (CMMI for 

Services).     

A CMMI
®
 modell alapja a CMMI

®
 Keret (CMMI

®
 Framework), mely tartalmazza a modell leírását, a 

modell auditálásának leírását, valamint a modell oktatásával kapcsolatos anyagokat. 

A CMMI
®
 modellnek több része van. Egyik a minden nézetben közös un. „Shared CMMI

®
 material” 

(Megosztott CMMI
®
 anyag), amely a modell szerkezetének leírását, elemeit, valamint az általánosan 

használható folyamatokat írja le. A megosztott (minden esetben érvényes) anyagokon kívül vannak un. 

„CMMI
®
 Constellations”,  „CMMI

®
 konstellációk”. A konstellációk tulajdonképpen valamilyen 

szakterülethez kapcsolódó sajátos folyamatokat írnak le. A következő ilyen szakterületeket 

azonosították: fejlesztés, beszerzés, szolgáltatás. Az alapelv az, hogy a CMMI
®
 modell „megosztott” 

anyagait minden esetben használni kell, míg a különböző konstellációkra vonatkozó részeket az egyes 

szakterületek alkalmazóinak kell használniuk. 2010-ben jelent meg a CMMI összes konstellációjának 

új, az egységesítés kedvéért minden esetben V1.3-nak nevezett verziója, jelenleg ezek vannak 

érvényben.   A CMMI
®
 modell legnagyobb előnye, hogy átjárást biztosít a korábban két külön 

modellben leírt lépcsős és folytonos megközelítések között. A lépcsős megközelítés a cég egészét 

figyeli, érettségi szinteket határoz meg 1-től 5-ig terjedő skálán. Az egyes érettségi szintekhez jól 

meghatározott folyamatok társulnak. A folytonos megközelítés a felhasználóra bízza a fejleszteni 

kívánt folyamatok kiválasztását, és a kiválasztott folyamatok képességi szintjét vizsgálja, 0-tól 3-ig 

terjedő skálát alkalmazva. Egy folyamat képességi szintje 1, ha a hozzá tartozó, a CMMI által 

megkövetelt gyakorlatokat végrehajtják. A képességi szint annál magasabb, minél inkább tervezik, 

vezérlik, mérik, dokumentálják a folyamatot.   A CMMI
®
 modell pontos meghatározást tartalmaz 

minden elem esetében, ezekről részletesen a modellek leírásában, illetve (magyar nyelven) a (Balla 

2007) valamint (Balla et al. 2008) helyeken lehet olvasni.  

A CMMI alkalmazásában az első lépés a konstelláció kiválasztása, ez után a modell lépcsős vagy 

folytonos megközelítését is ki kell választani. A CMMI
®
 egyes konstellációihoz kapcsolódó 

folyamatait a 2. ábra. A CMMI konstellációi, közös és sajátos folyamatok foglalja össze. Az ábrán 

láthatók a minden konstelláció számára közös folyamatok, a CMMI-DEV-re sajátos folyamatok, 

valamint a csak a CMMI-SVC-ben megjelenő, szolgáltatások nyújtását támogató folyamatok.   

 

2. ábra. A CMMI konstellációi, közös és sajátos folyamatok 

http://www.sei.cmu.edu/


 
 

A CMMI
®
 modellnek való megfelelés felmérésre vonatkozó követelmények a CMMI

®
 keret részei. A 

felmérés általános követelményeit az „Appraisal Requirements for CMMI
®
” (röviden ARC) 

tartalmazza. Ennek a követelményrendszernek az alapján a SEI kidolgozta saját felmérési 

módszertanát, a SCAMPI
SM

-t („Standard CMMI
®
 Appraisal Method for Process Improvement”). A 

SCAMPI
SM

 módszertan alkalmazásával végzett felméréseket a SEI tartja kézben, figyeli és követi 

őket, és nemzetközi adatbázist működtet a felmérések adatainak feljegyzésére. 

2.2. A felsőoktatás, mint komplex szolgáltatási rendszer  

Ebben a részben a CMMI-SVC alapfogalmait használva, felsoroljuk a felsőoktatási szolgáltatási 

rendszer néhány. általunk fontosnak tartott elemét.  A felsőoktatás komplex szolgáltatási rendszerként 

kezelhető, melynek legfőbb célja magas szintű, a munkaerő piacon hasznosítható tudást átadni a 

hallgatók számára. A felsőoktatási szolgáltatási rendszer számos, sokféle elemből áll. A keletkező 

termék a hallgatók fejében megjelenő tudás. A tudás átadásához folyamatokra van szükség (pl. 

előadásokat, laborokat kell tartani, konzultációs lehetőséget kell biztosítani a diplomázóknak stb.), 

amelyeket működtetni kell, s a működtetéshez emberi és anyagi erőforrások szükségesek (pl. 

épületeket kell fenntartani, fűteni, világítani, számítógépes rendszereket üzemeltetni, azokra megfelelő 

szoftvereket beszerezni és telepíteni, adminisztrálni kell a hallgatók adatait, egységes elvek alapján a 

tudást számon kell kérni, a szerzett érdemjegyeket be kell írni, ki kell fizetni a felsőoktatásban 

dolgozók munkabérét, biztosítani kell, hogy az oktatók, kutatók rendszeresen továbbképzésben 

vegyenek részt tudásuk naprakészen tartás érdekében stb.). A sort folytatni lehetne, itt egy további 

elemet emelünk ki: az oktatott tananyagot, mely tulajdonképpen az oktatók fejében van, de megjelenik 

oktatási anyagok, könyvek, jegyzetek formájában is. Az oktatási anyag nem a végterméke ugyan a 

felsőoktatási szolgáltatási rendszernek, de mindenképpen nagyon fontos szerepet tölt be benne, ezért 

minőségére kiemelten figyelni kell.     

A szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár, ez a felsőoktatás esetében, legmagasabb szinten, tekinthető 

annak az elismerésnek, amely a társadalom részéről a felsőoktatási intézményeket övezi, amiért a 

következő generációkat a társadalom számára hasznos tudással vértezi fel. Ha a szolgáltatás is és az 

ellenszolgáltatás is kielégíti a tranzakcióban részt vevő érdekelt feleket, akkor eltekinthetünk a 

formális szerződéstől – és valóban, nincs érvényben semmilyen írott szerződés vagy megállapodás a 

társadalom és a felsőoktatási intézmények között. A minőségirányítás alapelvei között szerepel 

azonban, hogy minden (üzleti) tranzakciót úgy kell végrehajtani, hogy minden érdekelt fél, elsősorban 

a vevő és az eladó elégedett legyen. Nem bizonyos, hogy a felsőoktatás-társadalom viszonylatában ez 

ma Magyarországon kijelenthető – a felsőoktatással kapcsolatos tranzakciók minőségügyi 

folyamataira tehát érdemes kiemelten is odafigyelni.  

A felsőoktatásban számos fél érdekelt: a hallgatók, a felsőoktatási intézmény dolgozói, az Oktatási 

Minisztérium, a hallgatókat majdan foglalkoztató cégek és intézmények, a hallgatók családjai, de 

érdekeltek a felsőoktatási intézmény működését támogató szervezetek, a bankoktól kezdve, a 

(számítógépes) infrastruktúrát üzemeltető cégeken át a biztonsági és épület fenntartási szervezetekig 

és ezek egyéni dolgozóiig.   Nem teljesen világos azonban, hogy ki a megrendelő, és ő milyen 

minőségi kritériumokkal bíró szolgáltatást „rendel meg”: olyant-e például, amelyikben minél több, 

átlagos képességű hallgató szerez diplomát, olyant-e, amelyikben kevés, de nagyon jó szakember kerül 

képzésre, olyant-e, amelyik Magyarország célzott régióiban jól hasznosítható, vagy olyant, amelyik a 

legmagasabb nemzetközi színvonalnak megfelelő tudással vértezi fel a diákokat. Pontosabban 

megfogalmazott célokat sokkal könnyebb lenne kielégíteni.  

2.3. A BME – IIT szoftverminőséggel kapcsolatos tárgyaira vonatkozó virtuális érettség-

felmérés és eredménye  

A BME-IIT szoftverminőséggel kapcsolatos tárgyaira (szerző megjegyzése: tehát, csak a saját magam 

által kifejlesztett és oktatott tárgyakra) vonatkozó virtuális érettség-felmérést a CMMI-SVC 2-es vagy 

3-as érettségi szintje szerint érdemes elvégezni. Ez azt jelenti, hogy a felmérés során a szolgáltatási 

rendszer folyamataira koncentrálunk, megpróbáljuk azokat összerendelni a CMMI-SVC által 

megkövetelt folyamatokkal, majd megérteni, hogy a létező folyamatok a CMMI-SVC mely sajátos és 

mely általános céljait elégítik ki.  



 
 

A szolgáltatási rendszer szempontjából a szolgáltatási rendszer közvetlen céljának kielégítését azok a 

folyamatok támogatják, amelyek kizárólag az SVC konstellációban jelennek meg. 2-es érettségi 

szinten csak az SD (Szolgáltatás nyújtása) folyamat léte a követelmény, az összes többi, szolgáltatást 

támogató folyamat 3-as érettségi szinten jelenik meg.  Ezek a folyamatok a következők: SSD 

(Szolgáltatási rendszer fejlesztése), SST (a szolgáltatási rendszer használatba adása), STSM (stratégiai 

szolgáltatás-menedzsment), SCON (a szolgáltatás folytonosságának biztosítása), CAM (kapacitás és 

rendelkezésre állás menedzsmentje), IRP (incidensek kezelése és megelőzése). A továbbiakban csak 

az angol nyelvű rövidítéseket használjuk.  

Alább röviden bemutatjuk a virtuális felmérés eredményét. Elsősorban a szolgáltatási folyamatokra 

vonatkozó megjegyzéseket foglaljuk itt össze, a menedzsment, támogató és szervezeti szintű 

folyamatok esetében csak a virtuális felmérés eredményét mutatjuk meg. Néhány kiemelkedően 

fontosnak ítélt elemre is utalunk, mind a többi folyamat, mind a folyamatok általános céljaira 

vonatkozóan. A virtuális felmérésben az ARC követelményeknek megfelelő skálát használtuk (egy 

követelmény teljesülése – gyakorlatok szintjén - lehet teljes körű, nagymértékű, részleges, nem létező, 

vagy nem figyelembe vett, a célok szintjére a hozzájuk tartozó gyakorlatok teljesülési foka alapján 

számolódnak a teljesülési százalékok, a folyamat teljesülését %-ban mutatjuk meg.    

SD: az oktatási szolgáltatás nyújtása jelenti a meglévő kurzusok oktatását. Azzal együtt, hogy formális 

szerződés (SLA, Service Level Agreement) nincs az elvárásokról, léteznek leírt, vagy szóban 

megfogalmazott elvárások. A szolgáltatáshoz (oktatáshoz) szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, 

a szolgáltatási környezetet (előadók, kivetítő, számítógép hálózat, Neptun rendszer stb.) az oktatók 

rendelkezésére bocsátják, felkészítik az oktatásra. Hiányzik azonban a szolgáltatás nyújtása iránti 

igény dokumentálása (esetenként a megfogalmazása is). A szolgáltató rendszer működése megtörténik 

minden szemeszterben. Az oktató gondoskodik saját tárgyainak karbantartásáról, frissítéséről.  

SSD: ez a folyamat a szolgáltatás folyamatok fejlesztésére vonatkozik, tehát azt az esetet írja le, 

amikor egy új tárgyat kell kifejleszteni, oktatását előkészíteni. Itt lenne szükség az érdekelt felektől 

származó követelményeik feltárására, elemzésére és fejlesztésére – ez a cél csak részben teljesül, mert 

sok esetben csak nagyon nagyvonalú követelmények léteznek. Megtörténik viszont a megoldás 

kiválasztása (eldől, mi legyen az új tárgy tematikája, hány órában, hány kredittel fogjuk oktatni), az 

oktató elkészíti a részletes tematikát, amelyet szakmai bizottság vizsgál (verifikáció) és hagy jóvá 

(validáció), vagy módosításokat javasol.  

SST:a kifejlesztett szolgáltatás, vagyis az új tananyag működésre való átadását jelenti. A szakmai és 

adminisztratív jóváhagyás után az oktató kifejleszti a tárgy oktatási segédleteit, gondoskodik azok 

közzétételéről, kidolgozza a vizsgák tematikáját és követelményrendszerét. Az újonnan kifejlesztett 

tárgyak követik a régebbi gyakorlatokat, pl. adatlapjaik illeszkednek az előírt formátumhoz, 

felkerülnek a Neptun rendszerbe, a rendszergazdák segítségével honlapok készülnek támogatásukra. 

Ezt a folyamatot követi a meglévő tantárgyak változtatása is.  

STSM: a szervezet szintjén a szolgáltatási rendszer megfelelő (könnyű, jól támogatott)  működéséhez 

szükséges szervezeti stratégia kidolgozását és fenntartását jelenti. Itt kellene meghatározni a rendszer 

által nyújtott szabványos szolgáltatásokat, szolgáltatási szinteket. Esetünkben ez azt jelentené, hogy a 

sokszor ismételt folyamatokat azonosítani kellene, ismétlésüket folyamatleírásokkal, template-ekkel, 

korábban bevált jó gyakorlatokkal kellene támogatni. Ez a folyamat magas szintű, karok, tanszékek 

vagy szakmai csoportok végzik. Néhány esetben (pl. Neptun – rendszer, tantárgyi adatlapok formája) a 

folyamat a BME szintjén jelenik meg.   

CAM: az oktatási szolgáltatáshoz szükséges kapacitás és rendelkezésre állás menedzsmentje, mely 

szerint stratégiát kell kidolgozni a szükséges kapacitás feltárására (ez lehet: oktatók száma, oktató 

szakmai ismeretei, a laborok befogadóképessége, a nagy létszámú vizsgák javításához szükséges 

emberek azonosítása stb.), a kapacitás folyamatos meglétét mérési és elemzési technikákkal, 

indikátorokat használva követni kell. Biztosítani kell, hogy a megfelelő kapacitás rendelkezésre álljon 

(pl. a vizsga időpontjában ne legyenek szabadságon a javítást végző munkatársak, a hallgatók tudjanak 

mindjárt az első laboron belépni a számítógépes rendszerbe stb.).    

IRP: incidensek kezelési rendszerének kidolgozását jelenti, mely a már jelzett incidensek megoldását 

és a jövőbeli incidensek megelőzését szolgálja. Hogy tanuljunk hibáinkból, az incidenseket nyilván 

kellene tartani, később is visszakereshetővé kellene tenni. Esetünkben incidens lehet pl. a hálózat 



 
 

váratlan leállása előadás közben, vagy egy hibás javítókulcs a vizsgán. (Egy hallgató „elégtelen” 

vizsgaosztályzata általában nem incidens, de ha a bukottak aránya „túl nagy” – itt meg kellene 

határozni a még elfogadható „normális” arányt -, akkor ez a tény rendszerhibát jelezhet (pl. nehéz a 

tananyag, rosszul magyaráz az oktató…), amelynek okát ki kell vizsgálni, elemezni kell, és dönteni 

kell a kezeléséről.     

SCON: a szolgáltatások folytonosságát biztosítja- esetünkben olyasmit, hogy ne legyen kiesés a 

tárgyak oktatásában, a Neptun rendszer üzemeltetésében, az épület fűtésében stb. Esetenként 

megvalósul, de nem tekinthető egy kiforrott, jól működő folyamatnak. 

A közvetlenül a szolgáltatás nyújtásáért felelős folyamatokon kívül a CMMI-SVC meghatároz 

menedzsment folyamatokat, támogató folyamatokat, valamint szervezeti szintű folyamatokat. Ezek 

közvetlenül nem vesznek részt a szolgáltatások nyújtásában, de a szolgáltatási folyamatok tervezését, 

követését, támogatását biztosítják, valamint azt, hogy a szervezet alakítsa ki saját „folyamat- és 

tudásvagyonát”, amely biztosítja, hogy a szervezet túléli az őt elhagyókat. A menedzsment folyamatok 

közül a WP, WMC (munkatervezés és – nyomon követés, vezérlés) becslések végrehajtását követeli 

meg, valamint a végrehajtott szolgáltatási folyamatok  tervezését, követését és vezérlését. 

Felsőoktatásra vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy az összes szolgáltatási folyamatot (pl. meglévő 

tananyag oktatása, új tananyag kifejlesztése, oktatás, vizsgáztatás, incidenskezelés, adminisztráció, 

rendszerüzemeltetés tb.)  idő, költség, erőforrás és egyéb paraméterek szempontjából becsülni kell, a 

becslések alapján terveket kell létrehozni, a tervek alapján követni a folyamatok tényleges 

végrehajtását. Ezek a követelmények az összes többi folyamat általános céljai között is megjelennek 

(GP2.2, GP2.3, GP2.8, GP 2.10). Saját munkánkban bizonyos elemei fellelhetők ennek a 

tevékenységnek (pl. egy új tantárgy kidolgozásának ütemét ki szoktuk alakítani, bár nem 

dokumentáljuk, de figyelünk a határidőkre, a szolgáltatás nyújtásának egyik eleme, az előadások terve 

mindig elkészül és publikálásra is kerül a hallgatók és vezetőség felé, van az Egyetem életének éves 

ütemterve …).  Az MA (mérés és elemzés folyamat) minden esetben szükséges lenne, önálló 

folyamatként is és általános célként (GP2.8)  is. Mérőszámok, elsősorban az oktatók tevékenységére 

vonatkozóan,  egyre inkább vannak (pl. hallgatói visszajelzések, tudományos munkásság mutatói, egy 

oktató által hetente tartott órák száma stb.) – következő lépés lehet ezek pontosabb meghatározása, 

közzététele, mérésük automatizálása.  

A virtuális felmérés eredményét a 3. ábra foglalja össze. Az ábrából is látható, hogy a beszállító-

kezelés folyamata (SAM) összes sajátos célját teljesíti (valószínűleg a közbeszerzési szabályok 

miatt!). 

  
 

3. ábra. A szerző BME-IIT-n, szoftverminőséggel kapcsolatos tárgyainak oktatására vonatkozó, CMMI-

SVC ML3 alapú virtuális felmérés eredménye 

Van néhány elem vizsgált szolgáltatási rendszerünkben, amelyek azt mutatják, hogy a CMMI-SVC 

folyamatai közül sok esetben teljesülnek 2-es képességi szinthez tartozó általános célok: a BME-IIT-n 

jól meghatározottak a felelősségek és hatáskörök, rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások, egyre 

több mérés történik a folyamatok végrehajtását illetően, és felsővezetői visszajelzést is kapunk a 

végrehajtott folyamatokról. Néhány esetben még dokumentált eljárási utasítás is létezik bizonyos 



 
 

folyamatok végrehajtására (pl. Neptun rendszer működése, rendelkező vezetői körlevelek stb.), de 

nem mondható általánosnak, hogy a működő (CMMI-SVC szerint azonosított) folyamatok 

szabványosak lennének és működésükre vonatkozóan adatokat gyűjtenének (gondoljunk itt az SCON, 

SSD, CAM, STSM stb. folyamatokra).     

Szigorúan az ARC szerint értelmezve a felmérés eredményeit az tapasztalható, hogy az itt felmért 

szolgáltatási rendszer érettségi szintje 1-es (kezdeti). Legmagasabb képességi szinten a SAM (2.5), 

CM és SD (2) folyamatok vannak, legalacsonyabb a PPQA (0) és REQM (1) szintje képességi szintje. 

Mindebből nem lehet a szolgáltatási rendszer tényleges működési hatékonyságára következtetni, csak 

arra, hogy nincs meg a rendszerben az összes, CMMI-SVC ML3 szinten megkövetelt folyamat, és a 

meglévő folyamatok elemei sem elégítik ki egyértelműen a CMMI-SVC folyamatok követelményeit. 

Ilyen helyzet gyakran előfordul, ha a felmért szervezetben korábban nem alkalmazták tudatosan a 

CMMI-SVC követelményeit.    

3. Következtetések 

A virtuális felmérés távolról sem teljes körű, ugyanis elsősorban a szerző tapasztalatain alapszik, a 

folyamatok további érdekelt felei (pl. adminisztrációt végző munkatársak, felső vezetés… ) nem vettek 

részt e felmérésben (holott az ARC követelmények rész, hogy mind a munkafolyamatok – esetünkben: 

a különböző tantárgyak-, mind a folyamatok érdekelt felei reprezentatív mintával kell, hogy 

megjelenjenek a felmérésben. Ugyanakkor, a hallgatói visszajelzéseket minden lehetséges esetben 

figyelembe vettük. Mivel a virtuális felmérést a szerző végezte, az eredmény sok szubjektív elemet 

hordozhat.  

A virtuális felmérés gondolatmenet rámutat azonban arra, hogy a CMMI-SVC modell jól a 

felsőoktatás minőségének megítélésében, alkalmazható lenne valós felmérésekben is, de legalábbis 

támogatná egy objektív értékelési séma kialakítását, amely lehetővé tenné a különböző, felsőoktatást 

szolgáltató intézmények összehasonlítását.    
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