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Dr. Heidrich Balázs 
Bevezetés

A jelen cikk célja, hogy ismét reflektorfénybe he-
lyezze a felsőoktatás minősítésének egyik leg-
alapvetőbb, de néha elfeledettnek tűnő szem-
pontját: a hallgatóét. 

Az elmúlt években a bolognai kötelezettségek és 
az érdeklődés okán is számos, nagyon részletes 
tanulmány született hazánkban is a felsőoktatási 
rendszer átalakulásáról (Barakonyi, 2004). Egyes 
szerzők a jelen írásban is középpontban álló mi-
nőségrendszereket és dilemmákat tárgyalják 
(Szintay & Veresné, 2007, Varga, 2009, Szabó & 
Kövesi, 2009), míg mások a tudásmenedzselés 
megközelítést használják. (Farkas & Király, 2009 
Bencsik &Marosi, 2009).A jelen tanulmányhoz ha-
sonlóan, szintén a felsőoktatási minőség fo-
gyasztó-orientált megközelítését helyezi kutatásai 
középpontjába és fejti ki kutatás módszertani fel-
vetéseit Hetesi és Kürtösi (2009) Ezen írásnak a-
zonban kifejezetten a nemzetközi kitekintés a 
célja. 

A cikk a szolgáltatás-menedzsment üzleti megkö-
zelítését használja kiindulásként, majd a for-profit 
szféra számára kifejlesztett szolgáltatás-minőség 
modelleket veszi górcső alá, különös tekintettel a 
felsőoktatásra, mint szolgáltatási tevékenységre 
való alkalmasságuk tekintetében. Az ismert mo-
dellek és azok módszertana mentén jut el, egy, a 

kifejezetten erre a szegmensre kifejlesztett mo-
dellhez. 

Ezt követően angolszász, német és ázsiai hall-
gató-orientált empirikus felmérések és következ-
tetéseinek bemutatása következik. Végül a felső-
oktatási szolgáltatást egy tágabb kontextusba 
helyezve, megpróbáljuk elhelyezni a szolgáltatá-
sok területén világszerte uralkodó működési mo-
dellek (ti. McDonaldizációs és Disneyalizáció) kö-
zött. 

Szolgáltatás minőség a felsőoktatásban 

A szolgáltatás-minőség fogalmi meghatározása 

A szolgáltatások minőségének megítélése és 
meghatározása komoly változásokon esett át az 
elmúlt évtizedekben. Ez csak részben köszönhető 
az állandó mérhetőségi problémának, másfelől 
legalább annyira adódik azok komplexebbé válá-
sából, termékektől és termeléstől való egyre ne-
hezebb megkülönböztetéséből. 

Az egyik legáltalánosabb nézet, hogy a szolgál-
tatás minőség meglehetősen rugalmas és meg-
foghatatlan fogalom, így aztán annak rendszerbe 
foglalása is érthető vitákat vált ki a szakirodalom-
ban (Parasuraman et.al, 1985; Carman, 1990; 
Bolton és Drew, 1991). A kiindulópont mégis leg-
inkább Lewis és Booms (p. 100, 1983) meghatá-

Megjegyzés
habil. egyetemi docens, dékán, intézetvezető, Budapesti Gazdasági Főiskola, Pénzügyi és Számviteli Kar, Menedzsment és Emberi Erőforrás Intézet



rozása, akik szerint a szolgáltatás minőség „… azt 
mutatja, hogy a szolgáltatás színvonala mennyire 
esett egybe a fogyasztó elvárásaival.” Így a szol-
gáltatás minőséget, mint attitűdöt határozzák 
meg, mintegy a szolgáltatás egészének nagysze-
rűségéről alkotott ítéletként. Ebből jól látható, 
hogy mivel a kiindulópont is egy viszonylag nehe-
zen megfogható, ill. mérhető fogalom, ti. attitűd, 
így minden erre épülő modellben kódolva vannak 
a bizonytalan elemek. 

Zeithaml et. al (1993) háromféle szolgáltatás-el-
várást határoz meg: kívánt szolgáltatás, megfe-
lelő szolgáltatás és előre várható szolgáltatás. Az 
első a remélt szolgáltatási színvonal, amit a fo-
gyasztó szerint nyújtani lehet és kellene. A máso-
dik a még megfelelő minimum szint, amit elfo-
gadhatónak tart az igénybe vevő. E kettő szint 
között húzódik a tolerancia zóna, amit hajlandó 
elfogadni a fogyasztó. Végezetül van a fogyasztó-
ban egy szolgáltatási minőség, amit attól a szer-
vezettől előre várt. A remélt szolgáltatási minőség 
előnye, hogy a másik kettőhöz képest viszonylag 
stabilnak és függetlennek mondható, így például 
a felsőoktatás minőségének megítélésénél is 
jobban használható. 

Felsőoktatás, mint speciális szolgáltatás 

Az oktatásra a szolgáltatások klasszikus jellemzői 
közül kifejezetten igaz, a kézzel nem fogható jel-
leg, mivel a szolgáltatás sokkal inkább előadás, 
avagy tevékenység, mint tárgy: nem érzékelhető 
úgy, mint egy tárgy. Számos szolgáltatás, így az 
oktatás is a fogyasztó számára nehezen megfog-

ható. Ezért a szervezet vezetőinek kell a minő-
séghez, ahol csak lehet olyan kézzel fogható ka-
paszkodókat nyújtani, amelyek csökkentik a szol-
gáltatás komplexitását és elősegítik a jó hírnév 
terjedését más hallgatók által (Zeithaml&Bitner, 
2002). 

Az elválaszthatatlanság kényes kérdése fokozot-
tan jelenik meg az oktatásban. A porosz rend-
szerű és stílusú egyirányú kommunikációt felté-
telező előadások háttérbe szorulásával, a hallgató 
maga is, mint szolgáltatás-minőséget befolyásoló 
tényező jelenik meg. A minőségérzet kontrollá-
lása ebben a szituációban még sok kihívást tarto-
gat. 

A heterogenitás, mint harmadik szolgáltatás-jel-
lemző az egyik legmesszebbre vezető dilemma, 
nevezetesen a szolgáltatás állandóságának bizto-
sítása. Hogyan lehet egy munka intenzív szolgál-
tatásban, ahol a hallgatóval oly sokféle oktató és 
adminisztratív személyzet kerül kapcsolatba, va-
lamiféle sztenderdet biztosítani? Ez komoly mun-
kaerő kiválasztási, és legalább annyira vezetési 
kérdéseket vet fel (Clewes, 2003). 

A felsőoktatásban a személyes kapcsolatok szere-
pét a minőség érzékelésben más szerzők is ki-
emelik (Oldfield&Baron, 2000), amiből az a felté-
telezés következik, hogy a hallgatói minőség 
észlelést az oktatók jelentősen befolyásolják. Az 
emberi találkozást, azaz az „igazság pillanatát”, 
mint az észlelt minőséget így a humán tényezők 
döntően befolyásolják (Heidrich, 2007). 
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Az oktató szerepére az észlelt felsőoktatási szol-
gáltatás minőségben több tanulmány is rámutat 
(Hansen et al. 2000; Hill et al., 2003; Pozo-
Munoz, 2000). 

A szolgáltatást igénybe vevő elsődlegesen a hall-
gató. Ezt a nézetet azonban többen is megkér-
dőjelezik vagy árnyalni próbálják (Galloway, 
1998). Weaver (1976) négy potenciális szereplőt 
azonosít, mint az oktatási szolgáltatás igénybe 
vevőjét: a mindenkori kormányzat, a közigazga-
tás, oktatók/kutatók és a tényleges igénybe vevő-
ket, mint a hallgatók, családjuk, a majdani foglal-
koztatók és a társadalom egésze. 

Felsőoktatási minőség-modellek és kritiká-
juk 

A felsőoktatásban, de általában az oktatásban, 
szinte a minőség modellek megjelenésével együtt 
kezdtek el próbálkozni különböző üzleti megköze-
lítések alkalmazásával, máshol bevált modellek 
adaptálásával. Abban természetesen minden 
szerző egyetértett, hogy a termelő vagy szolgál-
tató szervezeteknél bevált modellek a belső és 
külső környezet eltérése miatt nem használhatók 
változtatás nélkül (Madu &Kuei, 1993). 

Első hullámban az angolszász és ázsiai térségben 
a TQM filozófia mentén indított kezdeményezé-
sekről bizonyosodott be, hogy nem teljesen felel-
nek meg oktatási környezetben. Elsősorban azért, 
mert a TQM alapelvként jelentkező fogyasztói 

megelégedettséget az intézmények többsége nem 
érezte elsődlegesnek (Barnard, 1999). 

Egy másik fősodorban az ISO 9000 vagy a minő-
ség díjak, mint a Malcolm Baldridge National 
Quality Award, az EFQM (European Foundation for 
Quality Management), SQA (Singapore Quality 
Award), illetve az oktatási tevékenységre kiala-
kított SEM (School Excellence Model) került széles 
körben alkalmazásra. Ezek azonban szintén a 
TQM filozófiáját próbálták oktatási környezetre 
adaptálni (Chua, 2004). 

A továbbiakban az írás eredeti céljának megfele-
lően a szolgáltatás menedzsment gondolatvilágá-
ból kifejlődött minőség modellek felsőoktatási al-
kalmazhatóságát és korlátaikat tekintjük át. 

Grönroos modellje 

A szolgáltatás minőség modellek kiindulópontja a 
Grönroos által bevezetett észlelt szolgáltatáson 
alapuló rendszer (Grönroos, 1984). Ez a megkö-
zelítés miközben nagyon jó kiindulási alapot és 
megfelelő eltérést jelentett a termelés központú 
megközelítéstől, hosszú időre korlátozta is a szol-
gáltatás minőségről való gondolkodást (11..  áábbrraa). 

A modell alapvetően az összehasonlításon alapul, 
amit később más szolgáltatás modellek is hasz-
náltak alapfeltevésként. Grönroos szerint a múlt-
beli tapasztalataink jelentősen befolyásolják az 
adott szolgáltatással kapcsolatos elvárásainkat, 
amihez aztán az észlelt szolgáltatást hasonlítjuk. 
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A Grönroos modell egyik továbbgondolása és kritikája 
az „elvárások mínusz teljesítmény” skála koncepcio-
nális és operacionalizálási problémáit mutatja be. Teas 
(1993) empirikus munkájában a két észlelt szolgálta-
tás minőség mutatót vizsgál, az ún. értékelt teljesít-
ményt (EP- Evaluated Performance) és a minőség 
normát (NQ- Normed Quality). Megállapítja, hogy az 
EP mérőszám, amely az észlelt teljesítmény és az ide-
ális közötti különbséget méri - nem pedig a fogyasztó 
elvárásait- jobban mér, mint a SERVQUAL és a NQ 
módszerek. 
SERVQUAL 

 
22..  áábbrraa  

AA  sszzoollggáállttaattááss--mmiinnőősséégg  ggaapp--mmooddeelllljjee  
PPaarraassuurraammaann,,  eett  aall..  ((11998855))  

A legismertebb szolgáltatás minőség modell az ún. 
gap-modell, melyből aztán a kérdőív finomításával a 
SERVQUAL kialakult. Parasuraman et. al (1985) által 
kifejlesztett és legtöbbet alkalmazott modell eredetileg 
kvalitatív interjúkon alapult 4 szolgáltatási üzletágból 
származó felső vezetőkkel és 12 fókusz csoporttal 
(22..  áábbrraa). 

 
A SERVQUAL kérdőív a „rés” elemzés alapján öt 
dimenziót határozott meg, mellyel szándéka szerint a 
legkülönbözőbb szolgáltatási tevékenységeket, bele-
értve a felsőoktatást is, mérni lehet. Ezek a követke-
zők: 

1. Megbízhatóság: a szolgáltatások esetében a 
megbízhatóság az ígért szolgáltatás megbízható 
és pontos előállítását jelenti. A szolgáltató szer-
vezet elsőre képes nyújtani a szolgáltatást az 
összes ígéretének megfelelően. Ide tartozik a 
számlázás pontossága, a szolgáltatás időre vég-
rehajtása stb.  

2. Reagálási készség: az alkalmazottak hajlan-
dóságát és képességét jelenti a szolgáltatás 
nyújtására. Ez jelentkezhet a szolgáltatás idő-
beliségében, mint az azonnali szolgáltatás, a 
számla gyors megküldése vagy a fogyasztói 
kérdésre történő gyors reagálás. 

3. Biztonság: ez a dimenzió az alkalmazottak tu-
dásában, hozzáértésében és udvariasságában 
érhető tetten és abban a képességükben, hogy 
mindezeknek köszönhetően megbízhatóság és 
bizalom érzetét keltik a fogyasztóban. Az 
udvariasságon az ügyféllel foglalkozó türelmét, 
tisztelettudó viselkedését, figyelmességét és 
barátságosságát értjük. Ezekből áll össze a 
szolgáltatást nyújtók megbízhatósága, szavahi-
hetősége és hiteles őszintesége, ami az igénybe 
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vevőben a kiegészítő tárgyi eszközök kezelhető-
ségével együtt adja a biztonságos használat ér-
zetét. 

4. Empátia: empátia a szolgáltatást igénybe vevő-
nek nyújtott törődés és egyénre szabott figye-
lem. Ez egyrészt jelenti a szolgáltatók könnyű 
megközelíthetőségét és azt a törekvést, hogy 
megpróbálják megérteni az ügyfél igényeit és 
panaszait. 

5. Kézzelfoghatóság: a szolgáltatások kézzel fog-
ható részeit az olyan tényezők jelentik, mint a 
helyiségek, amelyekben a szolgáltatást nyújt-
ják, a szolgáltatást nyújtó megjelenése, az esz-
közök és szolgáltatás helyén jelen lévő más fo-
gyasztók. 

A modellt később Lovelock 7 dimenzióssá fejlesztette. 
(33..  áábbrraa) 

 
33..  áábbrraa  

AA  sszzoollggáállttaattááss--mmiinnőősséégg  ggaapp--mmooddeelllljjéénneekk  ttoovváábbbbffeejjlleesszztteetttt  vváállttoozzaattaa  --  LLoovveelloocckk..  pp..  111122..,,  11999944 
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A SERVQUAL a felsőoktatásban legtöbbet hasz-
nált, de leginkább vitatott modelljévé vált, több 
okból is. 
Babakus és Boller (1992) szerint eleve pszicholó-
giai problémát okoz a kérdőív értelmezésénél az 
„elvárt”- és a „létező” szint összehasonlítása. 
Előbbit nagyon ritkán jelölik meg alacsonyabbnak, 
mint az utóbbit, így az elvárás eredmények 
rendre magasabbak az észleltnél. Teas (1993) 
ehhez kapcsolódóan megállapítja, hogy a 
SERVQUAL kérdőív elvárás-állításaiból adódó kü-
lönbségek nem az elvárások, attitűdök különbsé-
geit mutatták, mint inkább azok értelmezésének 
különbségét. 
A felsőoktatásban történő hasznosítással kapcso-
latban például Carman (1990) azt hangsúlyozza, 
hogy a fogyasztói elégedettség meghatározásá-
nál, az eltérés elemzésekor figyelembe kell venni, 
hogy a már Grönroos által is megfogalmazott 
múltbéli tapasztalatokon alapuló „elvárt szolgál-
tatás” nem mindig létezik a fogyasztó fejében. 
Így a felsőoktatásban is szerencsésebb az elvárá-
sok normáját, más szolgáltatásokhoz hasonlóan, 
nullán értelmezni. Az alapképzéses hallgatók, de 
gyakorta az oktatók többségének ugyanis nincs 
valós tapasztalata más intézménnyel kapcsolat-
ban, így inkább a szájreklám útján létezik egy 
általános képe másokról, de ez nem elegendő mi-
nőség tényezők meghatározásához. 
Említésre méltó még, hogy az oktatók szolgálta-
tás nyújtásának minőségével kapcsolatos elvárá-

sai általában alacsonyabbak, mint hallgatóiké 
(Shank et al., 1995) 
SERVPERF 

Cronin és Taylor (1992) összegezve megállapí-
totta, hogy sem az empirikus sem az elméleti bi-
zonyítékok nem elegendőek a Grönroos, majd a 
SERVQUAL fejlesztői által  kiindulásként használt 
„elvárások, mínusz teljesítés” különbség, mint 
szolgáltatás minőség mércéjének elfogadására. 
Így ők a tisztán teljesítmény alapú modell mellett 
teszik le voksukat. Ennek a megközelítésnek a 
SERVPERF skála (performance only) az eredmé-
nye. Szerintük ez jobban méri szolgáltatások mi-
nőségét. 

Hallgató-központú megközelítések 
A felsőoktatásban nyújtott szolgáltatás minősé-
gére mindezidáig nem sikerült általánosan elfoga-
dott definíciót megfogalmazni. Amiben azonban a 
legtöbb megfogalmazás megegyezik, az, hogy a 
definíció stakeholder alapú kell, hogy legyen. 
Három egymással ellentmondó megközelítés azo-
nosítható a szolgáltatás-minőség felsőoktatásbeli 
megfogalmazására: 

• a már említett SERVQUAL kérdőíven nyugvó 

• az oktatás és tanulás minőségét mérő 

• az ún. teljes hallgatói élmény minőségét ér-
tékelő (Clewes, 2003, p. 74.). 

Ezen teljes hallgatói élmény megközelítéssel ké-
szült megelégedettségi felmérések tényezőit mu-
tatja az 11..  ttáábblláázzaatt: 
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Szerző Robert és Higgins 
(1992) 

Mazelan et al.(1992)  Hill (1995) Aldridge és Rowley (1998) 

Kérdőív-
ben fel-
használt 
tényezők 

Könyvtári szolgáltatás 
IT technológia 
támogatottság 
Bár/étkezés 
Hallgatói szervezetek 
Kurzusok 
szervezettsége/ 
hatékonyság 
Előadások minősége/ 
kommunikáció 
Tantárgyak tartalma 
Szórakozási 
lehetőségek 
Klubok/ szociális 
létesítmények 
Egyéni tanulás 
létesítményei 
Erőforrások és 
eszközök 
Sportolási lehetőségek 
Kurzus-fejlesztésbe 
történő beleszólás 
Általános tanulási 
élmény 
 

Könyvtári 
szolgáltatás 
IT szolgáltatások 
Élelmiszer boltok 
Szállás 
Kurzusok 
szervezettsége/vizsg
áztatás 
Oktatói gárda/ 
előadási stílus 
Oktatási módszerek 
Hallgatói terhelés és 
értékelés 
Társadalmi élet 
Egyéni fejlődés 
Pénzügyi 
körülmények 
Egyetemi környezet 

Könyvtári szolgáltatás 
IT szolgáltatások 
Étkeztetés 
Szállás 
Kurzusok tartalma 
Személyes kapcsolat 
az oktatókkal 
Oktatási módszerek 
Oktatás minősége 
Hallgatók bevonása 
Munka tapasztalat 
Pénzügyi 
szolgáltatások 
Visszacsatolás 
Közös konzultáció 
Könyvesbolt 
Karrier-szolgáltatás 
Jóléti tanácsadás 
Egészségügyi 
szolgáltatás 
Hallgatói szervezetek 
Testnevelés 
Utazási iroda 
 

Hallgatói szolgáltatások/ 
létesítmények 

• szállás 
• karrier 
• étkezés 
• gyermek felügyelet 
• kollégiumok tisztasága 
• tanácsadás 
• egészségügy 
• rekreáció/ sport 
• hallgatói szervezet 
• jóléti jogok 

Oktatás és tanulás 
Oktatás és tanulás-fejlesztés 
Oktatás- és tanulás-támogatás: 

könyvtári szolgáltatások, 
média-technológia szolgáltatások,
általános, 
IT-szolgáltatások 

Kommunikáció, konzultáció, 
visszacsatolás és panaszkezelés 
Egyenlő lehetőségek, 
mozgáskorlátozottak és környezetük 

11..  ttáábblláázzaatt  
TTeelljjeess  hhaallllggaattóóii  ééllmméénnyy  mmeeggeellééggeeddeettttsséégg  ffeellmméérréésseekk  ttéénnyyeezzőőii 

A már említett módon történtek kísérletek kifeje-
zetten TQM-alapú rendszerek megalkotására is, a 
SERVQUAL mentén, amit a HETQMEX, felsőokta-
tási kiválóság- modell jelez (Ho& Wearn, 1996). 

HEdPERF 

Az egyik legjobban sikerült kísérlet a szolgáltatás 
minőség modellek felsőoktatási alkalmazására az 

ún. HEdPERF (Higher Education PERFormance- 
only) modell. (Firdaus, 2004, Firdaus,2006). A 41 
tételből álló eszköz átfogóbb teljesítmény alapú 
mérését kívánja nyújtani a felsőoktatás mérésé-
nek, mint elődjei. 
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A modell az empirikus tesztelések megerősítése-
ként 6 tényezőt használ a felsőoktatási szolgál-
tatás minőség mérésére: 



1. Nem-tudományos tényezők: Itt olyan ele-
mek szerepelnek, amelyek a hallgató szá-
mára kulcsfontosságúak tanulmányai telje-
sítéséhez és a nem oktató személyzet fel-
adatai közé tartoznak. 

2. Tudományos tényezők: Ezek az elemek 
közvetlenül az oktatói (tudományos) gárda 
felelősségi körébe tartoznak. 

3. Hírnév: Itt azok az elemek találhatók, me-
lyek az intézmény szakmai megítélését, 
image-nek fontosságát mérik. 

4. Hozzáférés: a tényezők a megközelíthetősé-
get, a kapcsolat felvételének könnyítését, 
elérhetőséget és kényelmet mérik. 

5. Program-kérdések: Itt az intézmény által 
kínált képzések és specializációk széles kö-
rét és megítélését mérjük, mely a rugalmas 
struktúrát és a tananyagok elérhetőségét is 
jelenti. 

6. Megértés: Az utolsó tényező a hallgatók 
igényeinek megértését jelenti. Ide tartozik 
például a személyes tanácsadás és az 
egészségügyi szolgáltatások (Firdaus, 2006, 
p. 575.). 

Hallgatói felmérések eredményei – kitekintés 

A következőkben főleg a már említett modelleken 
nyugvó empirikus (többségében) kvantitatív fel-
mérések eredményeit mutatjuk be 

Clewes (2003) kvalitatív, longitudinális interjúkon 
alapuló, MBA hallgatók körében végzett felmé-
rést, melyben a következő főbb megállapításokra 

jutott az Input-Process-Output modell használa-
tával, amit a teljes hallgatói élmény megközelí-
tésre épített. (44..  áábbrraa) 

A modell struktúrája a következő: 

1. Képzés előtti elvárások 

a. Vezetői képességek kifejlesztése vagy 
megerősítése 

b. Végzettség megszerzése 

c. Más gazdasági területek és emberek 
megismerése 

d. Új tudás megszerzése 

e. Egy jól szervezett, lendületes kurzus 

2. Kurzus közben 
a. Oktatók minősége (ez kiemelten sok-

szor jelent meg az interjúk során) 
b. Kurzusok tartalma 
c. Félévközi és záró dolgozatok 
d. Szervezés 

3. Kurzus utáni értékelés (a képzés értékének 
forrásai) 

a. Képzettség megszerzése 

b. Tanulási folyamat 

c. A tanultak munkahelyi alkalmazásá-
nak lehetősége 

d. A kapcsolati háló kiterjedése 

e. Az egyéni fejlődés és változás érzése 
(Clewes, 2003) 
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A felmérés összegzéseként elmondható még, 
hogy a kurzus előtt megfogalmazott, elvárt szol-
gáltatás minőség valóban előzetes tapasztalatok 
által befolyásolt és a szolgáltatás-érték észlelést 
leginkább befolyásolja. A tanulási folyamatból a 
tapasztalatok alapján a kiemelendő a hallgató-

hallgató interakciók minősége, mint a szakiroda-
lomban kevéssé tárgyalt minőség befolyásoló té-
nyező. A teljes hallgatói élmény megelégedettsé-
get feltételezhetően befolyásoló ún. kiegészítő 
szolgáltatások a posztgraduális hallgatóknál nem 
játszottak befolyásoló szerepet. 
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44..  áábbrraa  
AA  mmiinnőősséégg--mmeegghhaattáárroozzááss  IInnppuutt--PPrroocceessss--OOuuttppuutt  mmooddeelllljjee  --  ((CChhuuaa,,  22000044))  

 

 



Owlia és Aspinwall (1998) gépészmérnök hallga-
tók körében végzett, SERVQUAL- ra épített fel-
mérésében a felsőoktatási szolgáltatás minőséget 
igazolhatóan befolyásoló tényezőket keresett több 
fordulós statisztikai elemzéssel, azok egymáshoz 

kapcsolható és előrejelző érvényességét tesz-
telve. A válaszadók oktatók, hallgatók és vállalati 
humán vezetők köréből kerültek ki. Felmérésük 
eredményeit mutatja a 22..  ttáábblláázzaatt. 

 
Dimenzió Belső 

konzisztencia 
Szerkezeti 

érvényesség 
Előrejelző 

érvényesség 
Tudományos 
erőforrások 
Támogató 
szolgáltatások 
Kompetencia 
Attitűd 
Szolgáltatás 
nyújtás 
Tartalom 
Megbízhatóság 

Mérsékelt 
 
Gyenge 
 
Erős 
Nagyon erős 
Gyenge 
Erős 
Gyenge 

Mérsékelt 
 
Mérsékelt 
 
Erős 
Nagyon erős 
Mérsékelt 
Mérsékelt 
Mérsékelt 

Nagyon erős 
 
Gyenge 
 
Erős 
Mérsékelt 
Nagyon gyenge 
Mérsékelt 
Mérsékelt 

22..  ttáábblláázzaatt  
AA  mmiinnőősséégg  ddiimmeennzziióókk  éérrvvéénnyyeesssséégg  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  

((OOwwlliiaa&&OOssppiinnwwaallll,,  11999988,,  pp..  551166..))  
 

A már bemutatott, kifejezetten felsőoktatásra 
tesztelt HEdPERF kérdőívvel készült hat dimenziós 
felmérés (lásd fent) legfontosabb eredménye a 
„hozzáférés” dimenziójának minőség észlelés be-
folyásoló szerepe volt. Ez a megközelíthetőséget, 
a kapcsolat felvételének könnyítését, elérhetősé-
get és kényelmet mérő kérdéskör befolyásolta 
legszignifikánsabban a mintában szereplő nappa-
lis hallgatók minőség észlelését a másik öt dimen-
zióval összehasonlítva (nem-tudományos-, tudo-

mányos tényezők, hírnév, program-kérdések, 
igények megértése) (Firdaus, 2006, p. 569.). 

Az Input- Process- Output modellre és a 
SERVQUAL dimenziókra épített kérdőíves felmé-
rés segítségével, hallgatók, szülők, oktatók és 
vállalati szakemberek válaszadásával készült ta-
nulmányában Chua (2004) a következőket emeli 
ki: 
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• A kérdőív válaszadói csoportjai eltérő mó-
don ítélték meg a felsőoktatás szolgáltatás 
minőségét meghatározó tényezőket. 

• A szülői megközelítés szerint a minőség 
elsősorban az input (intézményi rangsor, 
hírnév stb.) valamint az output tényezőkhöz 
kapcsolódik (elhelyezkedési esélyek, tudo-
mányos elhelyezkedés (academic place-
ment)). 

• A hallgatók az oktatási folyamat (pld. 
kurzusok és oktatás), valamint az output 
tényezőket látják minőséget befolyásoló-
nak. 

• Az oktatók a teljes oktatási rendszerre (in-
put-process-output) fogalmazták meg az 
észlelt minőséget. 

• A foglalkoztatói oldal elsődlegesen az out-
put tényezőket nevezte minőséget megha-
tározónak (pld. a készségek, amelyekkel a 
hallgató a munkahelyre érkezik) (Chua, 
2004). 

Voss et al. (2007) az eszköz-cél megközelítés, az 
ún. létrázós (laddering) technika puha és kemény 
módszertanát használva készítették felmérésüket, 
ami így kvalitatív és kvantitatív elemeket is tar-
talmazott. A nappalis tanárképzős hallgatók vála-
szaiból ún. hierarchikus érték térképek alakultak 
ki. Az érték térképek alapján a jó oktató minőségi 
ismérvei a következők voltak: 

• Oktatási készségek 
• Oktatási módszerek 
• Kommunikációs készségek 

• Elérhetőség 
• Lelkesedés 
• Szakértelem 
• Humor 
• Barátságosság 

A hierarchikus érték térkép az oktatói ismérvek 
mellett azt is megmutatja miért is fontosak ezek 
a válaszadók számára. Ezek mentén a jellemzők 
következményei is kiolvashatók a térképekből. A 
felmérés alapján a tanulás (valami új elsajátítása) 
jelent meg, mint legfontosabb elvárás a hallgatók 
részéről. A tanulást szorosan összekapcsolódónak 
érezték a teljesítménnyel és tudással. A diákok az 
értékes egyetemi tanulási folyamatot (különösen, 
amellyel készségeket fejlesztenek és módszertant 
(tudás) tanulnak) érezték úgy, hogy felkészíti 
őket a szakmájukra (szakmai minősítés). 

Ezzel más korábbi felmérések eredményeit (Rolfe, 
2002) is igazolták, mely szerint a hallgatók az 
egyetemi oktatást egyre inkább, mint eszközt 
(instrumental) tekintik a belépéskor a későbbi 
karrierjük érdekében. 

A hierarchikus érték térkép alapján a hallgatók a 
következő érékeket akarják leginkább kielégíteni: 

• Jólét 
• Biztonság 
• Megelégedettség 
• Univerzalizmus 
• Önbecsülés 
• Hedonizmus (Voss et al, 2007, p. 955.) 
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Szolgáltatás-működési dilemmák 

A következőkben a szolgáltatások stratégiájára és 
működtetésére jellemző modelleket és azok 
szintetizált módjait (ti. McDonaldizáció és 
Disneyalizáció) mutatjuk be, majd ezek között el-
helyezzük a felső-oktatást, mint szolgáltatást. 

A szolgáltatások működési filozófiáit a következő 
három csoporttal írhatjuk le: 

1. Szolgáltatások sztenderdizálása: a termelé-
kenység gazdaságtana 

Azt a szituációt nevezzük sztenderdnek, ahol a 
szolgáltatás végeredménye mindig ugyanaz 
(Sundbo, 2002). Ezen logika mentén az ár és a 
mennyiség az elsődleges a szolgáltató szem-
pontjából, míg a fogyasztó típus és minőség 
alapján osztályoz. Így állandó a törekvés a ter-
melékenység növelésére, ami költség-, majd ár-
csökkentéshez vezet. Elméleti síkon ez kompetitív 
előnyt biztosíthat a cégnek. Így ugyan az egyes 
szolgáltatások után csökken a profitja, de jóval 
nagyobb mennyiségben tud az árelőny miatt el-
adni, ezért az összes profit növekedni fog. 

A fogyasztó informáltsága a sztenderd szolgálta-
tásokról meglehetősen jó. A szolgáltatások felté-
telezett uniformizáltsága miatt a szolgáltatásról 
rendelkezésre állhat másoktól szerzett információ 
is vagy a szolgáltató is bemutathatja a folyama-
tot, amint azt épp egy másik vásárlónak nyújtja. 
Így az ezután igénybe vett szolgáltatás is, mint 
„állandó jó” jelenik meg sztenderdként és ez 
marad az elvárás. 

Az említett sztenderdizálás globális piaci terjedé-
sét Ritzer alapján McDonaldizációnak nevezzük 
(1993, 2004). A globalizálhatóság biztosítékaként 
a termelő rendszerek egységesítő „futószalag-
módszertana” szolgál, mint a szolgáltatások ter-
jesztésének lehetséges gyakorlata. Ez azonban 
nemcsak a gyorséttermi láncok működtetési gya-
korlatát jelenti: számos szolgáltató követi ezen 
üzleti logikát. „Az a folyamat, amely révén a 
gyors éttermek működési elvei kezdenek ural-
kodni az amerikai és a világ többi társadalmán 
is.” (Ritzer, 2004, p.1) 

A McDonaldizáció, mint rendszer-működtetési lo-
gika, jellemzői a következők: 

Hatékonyság a fogyasztókhoz hasonlóan a 
szervezeti tagok is egy előre meghatározott 
folyamat lépéseit követik a hatékonyság érde-
kében. Itt a folyamat lépéseire kiképzett mun-
kásokat a vezető szoros kontroll-lal irányítja. A 
szervezeti szabályok és előírások sokasága 
ugyanezt a, hatékonyság érdekében végzett 
ellenőrzést segíti. 

Kiszámíthatóság: a szolgáltatások mennyiségi 
elemeinek elsődlegességét jelenti. Az ilyen 
rendszerekben a mennyiség valójában minő-
ségi mutatóvá válik. A szolgáltatások vonze-
rejét mennyiségi mutatók hangsúlyozásával 
próbálják elérni. (méret, idő stb.) Ezzel együtt 
is a nagyobb mennyiségű szolgáltatás fo-
gyasztására ösztönzés, a szolgáltatás előállí-
tójának profit hányadát növeli. 
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Megbízhatóság: a McDonaldizáció egyik leglé-
nyegesebb eleme az időben és földrajzi térben 
való állandóság. A szolgáltatás igénybevétel-
ének egyik vonzerejét az adja, hogy mentes a 
meglepetésektől és változatosságtól. Ezt mun-
kavállalói oldalról szigorú szervezeti szabályok 
biztosítják, melyeket a vezetők a viselkedés 
szintjén is betartatnak.(pld. kommunikációs 
sémák) Ezeket az un. „forgatókönyveket” szó-
ról szóra ismerni kell és bármilyen helyzetben 
alkalmazni tudni. 

Ellenőrzés a technológia által: a negyedik si-
ker-tényező az az ellenőrzés, amely nemcsak a 
szolgáltatást nyújtókra vonatkozik, hanem az 
azon rendszerbe belépő, szolgáltatást igénybe 
vevőkre is. Ezt természetesen tudat alatt 
szenvedik el a fogyasztók, de a sorban-állás, a 
korlátozott menü, a viszonylag kényelmetlen 
ülések mind a gyors fogyasztásra ösztönzik a 
vásárlót, ami a rendszer hatékonyságának lé-
nyeges eleme. A szervezeti tagok többsége 
előre meghatározott és meglehetősen egy-
szerű funkciókat lát el, és a vezetői ellenőrzés-
nél is erősebb a technológia hatása, ami kizár-
ja a hibák lehetőségét. Ez a tendencia egyre e-
rősödik költséghatékonysági okokból is. (Rit-
zer, 2004, pp. 12-15.) 

2. Testre szabás: az elvárások gazdaságtana 

A testre szabás gazdasági logikája a szolgáltatás 
menedzsment és marketing alapelvein nyugszik. 
Ennek egyik alapvetése, hogy a szolgáltatási ter-
mék nem raktározható, így az előállítás pillanatá-

ban fogyasztásra kerül a szolgáltatás másik sze-
replője, azaz a fogyasztó által. Nehéz különbséget 
tenni a valóban egyénre szabott szolgáltatás, il-
letve egy sztenderd szolgáltatás részeként meg-
jelenő és individualizált termék között. Ez utóbbi 
esetében jelenik meg a Normann által definiált 
perifériális szolgáltatás fogalma. A sztenderd szol-
gáltatás kiegészítéseként nyújtott perifériális 
elem olyan fontos a fogyasztó számára, hogy a 
teljes szolgáltatási csomagot egyedinek ítéli meg 
(Normann, 1991). 

A testre szabás gazdasági logikája szétfeszíti a 
termékek és ár, avagy a neoklasszikus közgazda-
ságtan gondolati kereteit. A fogyasztó a szolgál-
tatás megvásárlásakor ugyanis azt várja, hogy a 
szolgáltatás az elvárásainak megfeleljen vagy 
megoldja problémáját. Megelégedettsége azon-
ban nemcsak azon múlik, hogy valóban megfe-
lelt-e az előzetes elvárásainak és technikai érte-
lemben megoldotta-e problémáját, hanem leg-
alább annyira azon is, hogy olyan tapasztalatot 
szerzett-e, ami alapján úgy gondolja, hogy prob-
lémája megoldódott. 

Mindezekből következik, hogy a piac ebben az 
értelmezésben nem mennyiség és ár által uralt, 
hanem minőség és elvárások alapján. A hagyo-
mányos gazdasági megközelítésekkel ellentétben 
optimális modellt nem érdemes keresni, mert a 
folyamat kezdetén sem a szolgáltató, sem maga a 
fogyasztó nem tudja pontosan meghatározni, 
mely megoldást fogja legjobbnak találni. Így az 
elvárások gazdaságtana alapján a fogyasztó ma-
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gát a szolgáltatási folyamatot, mint eredményt 
preferálja, mivel a lehetséges kimenetről nincs 
tökéletes képe és információja. Ezért a bizalom, 
mint közgazdasági fogalom (Williamson, 1975) 
helyett pontosabb a hit kifejezést használni, 
amely szerint a szolgáltatást igénybe vevő soha 
nem tudja objektíven meghatározni, hogy meg-
felelő áron, megfelelő mennyiséget kapott-e. Így 
aztán a fogyasztó megelégedettsége azon múlik, 
hogy azt hiszi-e, hogy megfelelő paraméterek 
mentén nyújtották számára a szolgáltatást. 
Amennyiben erről meg van győződve, úgy ezért 
hajlandó folyamatosan magasabb árat is fizetni. 

3. Modulizáció: A kompromisszumok gazdaság-
tana 

Sundbo az elméleti megközelítések ellentéteit egy 
középutas megoldásban látta feloldani, amit 
modulizációnak nevez. (Sundbo, 2002) Maga a 
gondolatrendszer nem ismeretlen a közgazda-
ságtan számára, sőt a termelésben is használatos 
„tömeges testre szabás” néven (Szabó, 2003). 

Itt a középutat az jelenti, hogy a szolgáltató cég 
megpróbálja a sztenderizálás előnyeit (növekvő 
termelékenység lehetősége) egyesíteni a testre 
szabáséval (egyéni fogyasztói megelégedettség). 
Magas áron ad el egyénre szabott szolgáltatáso-
kat, melyek mögött sztenderdizált és így alacsony 
költséggel járó folyamatok állnak. Ennek megva-
lósításához arra van a szervezetnek szüksége, 
hogy sztenderd modulokból álljanak össze folya-
matai, amelyeken kis változtatásokkal (ti. a peri-
fériális szolgáltatásokat hozzáadva) a fogyasztó 

által nagyon is individualizáltnak érzékelt szol-
gáltatásokat tudjon előállítani. Ez a kompro-
misszum gazdaságtana: félig testre szabott szol-
gáltatást adok el viszonylag alacsony áron. A 
szolgáltatás előállítása sztenderdizált és akkor 
válik egyénivé, amint a fogyasztó belép a folya-
matba. Innováció tekintetében viszont nagyon jól 
használható a sztenderdekből adódó rendszer-
hatás. 

A modulizáció megfelelője a termelés oldaláról a 
rugalmas specializáció, ami szintén évek óta is-
mert, azonban a határok elmosódása a termelő 
és szolgáltató tevékenységek között szükségessé 
teszi bizonyos területeken a két módszer együttes 
megértését. A modulizált szolgáltatási logika glo-
balizáltan terjedő formája a Disneyalizáció. 

„Az a folyamat, mely által a Disney parkok műkö-
dési elvei kezdenek uralkodni az amerikai és a 
világ többi társadalmán is.” (Bryman, 2004, p.1) 

Látszólag a „Disneyalizáció” (Bryman, 2004) a 
McDonaldizációs modell ellentéte, azonban a ter-
melékenység alapú szolgáltatók is egyre inkább 
helyezik szolgáltatásaikat olyan fizikai és humán 
környezetbe, ami egyedinek érzékelt fogyasztást 
eredményez. Ez a hatás a modulizált egységek 
más kombinációjának használatával érhető el. A 
szolgáltatás módjának egyedivé tétele jelenti a 
szervezeti működés és vezetés kihívását, miköz-
ben a termelékenység alapú gazdasági logika is 
megfigyelhető. A Disneyalizáció nem a testre sza-
bás alapelveire épül, sokkal inkább a fent említett 
modulizációra. Olyan sztenderd szolgáltatási mo-
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dulokat „csomagol újra” némi perifériális szolgál-
tatás kombinációkkal, amelyek egységköltsége a 
gyakori alkalmazás miatt alacsony, ezzel nyújtva 
a testre szabás érzetét. Ehhez azonban jól kép-
zett és motivált munkaerő szükséges ellentétben 
a sztenderdizált szolgáltatások humán feltétel-
rendszerével. Mivel a modulizált szolgáltatásokért 
jelentősen magasabb árat hajlandó fizetni a vevő, 
kulturális szinten nem engedhető meg a vallott és 
a működő értékek közötti diszharmónia. A Dis-
neyalizáció jellemzői a következők: (Bryman, 
2004, pp.1-15) 

Tematizálás: a helyszínek és tárgyak olyan kon-
textusba helyezése, mely eredetileg nem kapcso-
lódnak azokhoz, vagy messze túlmutat azokon. 
(középkori éttermek, vadnyugati utcákkal szab-
dalt plázák, történelmi korokat idéző luxushotelek 
stb.) Ez természetesen a valós vonzerejük növe-
lése érdekében történik. 

Vegyes fogyasztás: az az általános trend, mely-
ben a hagyományos fogyasztás a helyszínekkel 
olyan módon kapcsolódik össze, hogy az már ne-
hezen választható szét. (vásárlás/ múzeum, vá-
sárlás/ sportolás/ sportesemény megtekintése 
stb.) Szolgáltatói szempontból a vegyes fogyasz-
tás célja, hogy a fogyasztó hosszabban vegye 
igénybe a szolgáltatást a tervezettnél. 

Merchandising: olyan termékek eladása és annak 
ösztönzése, melyek copyright védelem alatt áll-
nak, és/vagy logo-kat és image-eket jelenítenek 
meg. (pld. Disney filmek termékei, híres egyete-

mek védett logo-jával ellátott termékek)  A ve-
gyes fogyasztással szoros kapcsolatban álló elem. 

Szerep alapú munka (performative labour): a 
szolgáltatások Disneyalizációjának humán és ve-
zetői szempontból kulcs eleme az olyan szervezeti 
tagság kiképzése, akik megfelelő képzettséggel 
az egyediség érzetét biztosítják állandó minőség-
ben. Ezt egy jól meghatározott szerep eljátszásá-
nak segítségével állítják elő. Ez a viselkedési el-
várás hozta létre az un. „érzelmi munka” fogal-
mát. 

McDonaldizáció a felsőoktatásban- egy példa 

Az előbb felsorolt működési filozófiák közül a fel-
sőoktatás nagy része a sztenderdizáltságot alapul 
vevő ún. McDonaldizáció irányába fejlődött. Erre 
bizonyítékul Ritzer levezeti a McDonaldizáció mű-
ködési lépéseit a felsőoktatásban a vizsgáztatás 
példáján keresztül is: 

1. Eleinte a szóbeli vizsgáztatás volt az elfoga-
dott norma, ahol még személyesen talál-
koztak a hallgatók professzoraikkal. Ez ta-
lán a legjobb módszer volt a hallgatók tu-
dásszintjének ellenőrzésére, azonban felet-
tébb munkaigényes, ami a hallgatószám 
növekedésével nagy terheket rótt az 
oktatókra. 

2. Ezért később az esszék íratása vált általá-
nossá, amely hatékonyabb volt időbeosztás 
tekintetében az oktató részéről, de még 
mindig elég időigényes. A nagy találmány a 
feleletválasztós vizsgák (multiple choice) 
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bevezetése volt, amelynek értékeléséhez 
már semmi szükség a professzorra, sőt 
hallgató demonstrátorok is könnyedén el-
végezhetik. Így kezdett a folyamat az ok-
tató számára egyre hatékonyabbá válni. 

3. Természetesen a feleletválasztós tesztek 
összeállításának történelmében is működött 
a hatékonyságnövelő McDonaldizáció. Ele-
inte ugyanis, ha már nem javítja, legalább a 
professzor állította össze a kérdéssort, 
meglehetősen sok időt felhasználva erre, 
ahelyett, hogy szeretett kutatási témájával 
foglalkozott volna. Ráadásul évente/sze-
meszterenként bizonyos kérdéseket ki kel-
lett cserélni, újakat kitalálni a régi teszteket 
megszerző élelmesebb hallgatók miatt. A 
helyzetet könnyítendő a kiadók elkezdtek 
olyan tankönyveket forgalmazni, melynek 
oktatói verziójában számtalan feleletvá-
lasztós tesz volt található, adott tananyagra 
kidolgozva. 

4. Mivel ezt még mindig be kellett gépelni/gé-
peltetni az oktatónak, nagy megkönnyebbü-
lés volt azon verziók megjelenése, ahol 
mindezt egy disc-en megtalálja a professzor 
és azt a software minden alkalomra más-
más verzióban előállítja. Így az oktatóknak, 
ha elég ügyes, kevés időt kell fordítania a 
nem kedvelt vizsgáztatási feladatra, és be-
levetheti magát az őt jobban minősítő, szin-
tén sztenderdizált és McDonaldizált kutatási 

és publikálási folyamatba (Ritzer, pp. 52-
53.)  

Az oktatói részről tapasztalható szolgáltatás-nyúj-
tás sztenderdizálását csak néha zavarják meg a 
rendszerből kilógó hallgatók. A szolgáltatási inter-
akciók konfliktusait okozhatja a szolgáltató nem 
szabályszerű viselkedése, valamint a nem sza-
bályszerű igénybevevői atttitűd, magatartás is. 
Ezt ún. jaycustomer misbehaviour-nak nevezzük 
(Jäckel, 2009). Érdekes kérdés, hogy e rendszert 
zavaró viselkedések fejlesztik-e a szolgáltatás 
színvonalát vagy csak akadályozzák a 
McDonaldizálódva tökéletesedő folyamatot? 

Összegzés 

A tanulmány kísérletet tesz visszaterelni a szol-
gáltatás minőség mérését, különös tekintettel a 
felsőoktatásra, ahhoz az eredeti gondolathoz, 
ahonnan a kérdésfeltevés elindult és mára látha-
tóan eltávolodott. A tudatosan szűken megfogal-
mazott szolgáltatás menedzsment szemlélet és 
hallgató-orientáltság mércéjével próbáltuk bemu-
tatni a szolgáltatás minőség modelleket, valamint 
az ezek használatával nyert nemzetközi tapasz-
talatokat. A tanulmány végén a szolgáltatási és 
termelési filozófia összemosódását használó és 
egyre inkább teret nyerő McDonaldizációs modell 
felsőoktatásra gyakorolt hatását mutattuk be egy 
példán keresztül. 
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A 2010. év meghatározó fordulatot jelent az 
EFQM modell életében, az új EFQM 2010 modell 
verziójának a kiadásával. Ezért időszerűnek tűnik 
a modellben történő változások értékelése más, 
az EFQM modellhez közel álló, vagy akár annak 
egy korábbi változatából keletkezett modellekkel 
történő összevetése. 

Jelen cikk az új EFQM modell változásait a Köz-
oktatás Minőségéért Díj (továbbiakban röviden 
KMD) modellel összevetve vizsgálja meg. 

A KMD modell, a hazai minőség díj modellekhez 
hasonlóan, az EFQM által kidolgozott önértékelési 
modellen alapul. Tehát a KMD modell az EFQM 
modell alapelveinek, kritérium- és alkritérium 
rendszerének a közoktatásra adaptált változata. A 
KMD modell 2002-es kialakítása óta több kisebb 
ráncfelvarráson és 2005-ben egy nagyobb fej-
lesztésen esett át, és azóta, az elmúlt 3 évben 
nem változott. 

1. Modell alapok (elnevezés és alapelvek) 

Az első szembetűnő változás az EFQM modellben, 
és eltérés a KMD modellhez képest az elnevezés-
ben látható. Ugyanis az EFQM modell elnevezése 
kiegészült a kiadáshoz kapcsolódó évszámmal. 

Ez egy igen praktikus változtatás, ugyanis ezzel 
egyértelműen nyomon követhető és azonosítható 
a modellhez kapcsolódó verzió váltás.  

A KMD modellnél a jelenlegi rendszerben csak a 
pályázati kiírás éve jelenik meg, és az alapján 
nem követhető, hogy a két kiírási év között volt-e 
valamilyen változás magában a KMD modellben. 

Mint minden követelményrendszernél (köztük 
például az ISO 9001-es szabványnál is) kiemelt 
szerepet töltenek be a hozzájuk kötődő modellek 
alapelvei. Ezek az alapelvek mutatják meg, hogy 
milyen minőségirányítási elvekre épül az adott 
minőségirányítási modell, és számos esetben 
ezek az alapelvek nyújtanak útmutatást a mo-
dellhez kapcsolódó követelmények egyértelmű 
értelmezésében. 

Már első ránézésre is egy igen szembetűnő válto-
zás történt az új EFQM 2010 modell ábrájában, 
ugyanis egy ábrába sikerült összefoglalni magát 
az önértékelési modellt (középen elhelyezkedő 9 
négyzet), a RADAR értékelési módszertant (a 
modell körül elhelyezkedő 8 részre osztott kör a 4 
körbe forduló nyíllal), és a modell 8 alapelvét (a 
modellt és a RADAR-t szemléltető ábra körüli 
atom pályákon elhelyezett pontok). 

Az alapelveket ábrázoló atom modell rendszer 
látványosan szemlélteti, hogy a modellhez kap-
csolódó irányítási rendszer nem egy statikus 
rendszer, hanem egy folyamatosan változó, azon-
ban azonos alapokon nyugvó irányítási rendszer. 
Ezzel is szemléltetve, hogy napjaink menedzs-
ment rendszereinek egyik legmeghatározóbb ele-
me a változás, és a változások szervezeten belüli 
menedzselése. 
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Ezek után tekintsük át részletesen az EFQM 2010 
modellhez kapcsolódó alapelveket, a KMD modell 
és a korábbi EFQM modell alapelveivel össze-
vetve. 
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KMD Modell alaplevei EFQM 2010 Modell alapelvei 
Korábbi EFQM Modell 

alapelvei 

1. Eredményorientáltság 
1. Kiegyensúlyozott eredmények 

elérése 
1. Eredményorientáltság 

2. A közvetlen partnerek 
középpontba helyezése 

2. Értékadás a vevők részére 2. Vevőközpontúság 

3. A vezetés szilárdsága 
3. Jövőképen, inspiráción és 

tisztességen alapuló vezetés 
3. Vezetés és célok szilárd-

sága 
4. Tényeken és folyamatokon 

alapuló menedzsment 
4. Folyamatokon alapuló 

menedzsment 
4. Tényeken és folyamatokon 

alapuló vezetés 
5. Munkatársak bevonása, 

felhatalmazása és fejlesztése 
5. Sikeresség a munkatársak által 

5. Dolgozók fejlesztése és 
bevonása 

6. Folyamatos fejlesztés (tanulás, 
innováció) és javítás 

6. Kreativitás és Innováció 
gondozása 

6. Folyamatos tanulás, 
fejlesztés és innováció 

7. Közvetett partnerkapcsolatok 
fejlesztése 

7. Partnerkapcsolatok építése 
7. Partnerkapcsolatok 

fejlesztése 

8. Társadalmi felelősség 
8. Felelősségvállalás a fenntartható 

jövőért 
8. Társadalmi felelősség 

  

11..  ttáábblláázzaatt::  KKMMDD  ––  EEFFQQMM  22001100  ––  kkoorráábbbbii  EEFFQQMM  mmooddeelllleekk  aallaappeellvveeii  
  

Az új EFQM 2010 modell továbbra is 8 alapelven 
nyugszik, és a nyolc alapelv ugyanazon terüle-
tekre fókuszál (pl. eredmények, vevők, vezetés, 
folyamat menedzsment). Ugyanakkor az alapel-
vek elnevezését, és értelmezését részletesen 
megvizsgálva számos pontosítás, és változást ta-
lálunk. 
Először is az alapelvek elnevezése sokkal cselek-
vés orientáltabbá vált, hogy a modell ezzel is mi-
nél jobban az aktivitás irányába mutasson. Pél-
dául: 
 Eredményorientáltság 
 Kiegyensúlyozott eredmények elérése 

Kiegyensúlyozott eredmények 
A KMD modell elsősorban a célrendszerhez, és a 
szervezet küldetéséhez köti a közoktatási intéz-
mények eredményorientáltságát az alapelvek 
szintjén. Ugyanakkor az EFQM 2010 modellnél 
megjelenik a jövőkép és a stratégia is, mint a 
szervezet célrendszeréhez szervesen kapcsolódó 
tervezési elemek. Érdekes módon ez az a két 
elem (jövőkép, stratégia), ami nem jelenik meg 
jogszabályi szinten követelményként a közokta-
tási intézmények működtetésével kapcsolatban. 
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Mindezeken túl az alapelv címe is megváltozott az 
új EFQM modellnél, és belekerült az kiegyensú-
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lyozottság fogalma. Az eredmények kiegyensú-
lyozottságát két szinten várja el egy kiváló szer-
vezettől az EFQM 2010 modell. Először is a külön-
böző érintettek vonatkozásában, másodsorban 
pedig az eredmények időbeli alakulásának a te-
kintetében. 
Bár az érintettek elvárásai közötti egyensúly 
megteremtés az alapelvek között nem fogalma-

zódott meg a KMD modellben, de maga a modell 
az Eredmények oldali kritérium struktúrával fi-
gyelembe vette ezt. Ugyanis az intézmény ered-
ményességét négy szempontból, azaz mondhatni 
négy érintet oldalról is értékelteti az intézmé-
nyekkel.

 

Kritériumok Érintett partneri kör(ök) 

Közvetlen partnerekkel kapcsolatos eredmények 
Gyermekek/Tanulók, szülők, tanulási út következő 
állomásának partnere 

Munkatársakkal kapcsolatos eredmények 
Munkatársak (pedagógus és nem pedagógus 
dolgozók) 

Társadalomi hatással kapcsolatos eredmények Társadalmat képviselő szervezetek 
Kulcsfontosságú eredmények Fenntartó, oktatás irányítás 

22..  ttáábblláázzaatt::  KKMMDD  mmooddeellllbbeenn  aa  ppaarrttnneerrii  eellvváárráássookk  éérrttéékkeellééssee

Az eredmények időtávon történő egyensúlyba ho-
zása már egy érdekesebb kérdés a KMD modell 
alkalmazóinál. A KMD modell ezt a szempontot 
sem fogalmazta meg az alapelvek között, ugyan-
akkor az eredmények 3-5 éves időtávon történő 
értékelésén keresztül azért ez az elvárás is rész-
ben megjelent az önértékelést végző közoktatási 
intézményeknél. 
Értékadás a vevők részére 
Míg a KMD modell a vevők (közvetlen partnerek) 
középpontba helyezését, és az igényeit helyezi az 
intézmény fókuszába, addig az új EFQM 2010-es 
modell a vevők számára nyújtott értéket. Ez azért 
is egy fontos eltérés a két modell között, mert a 
közoktatásban számos esetben nem feltétlenül 

reális igények, és elvárások is megjelenhetnek a 
különböző közvetlen partnerek részéről. 
Azonban azt is deklarálja az EFQM 2010 modell az 
alapelv értelmezésénél, hogy a vevők számára az 
elvárásaik, és igényeik kielégítése jelent elsődle-
ges értéket. Azaz a szervezet az érték definiálá-
sánál nem hagyhatja figyelmen kívül a vevők és 
más érdekelt felek elvárásait. 
Jövőképen, inspiráción és tisztességen ala-

puló vezetés 
Az alapelv elnevezésénél gyökeres változás tör-
tént a korábbi EFQM modellhez képest is, és há-
rom új kulcs szó jelent meg az új EFQM modell-
nél: Jövőkép, Inspiráció és Tisztesség. 
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Azért is nagyon fontos változás ez az alapelvek 
szintjén, mert itt válik szét először egyértelműen 
a vezetés és a menedzsment fogalma. Ugyanis az 
alapelv címében, és az alapelvhez kapcsolódó 
értelmezésben is, egyértelműen a vezetői szerep-
hez kapcsolódó fogalmak jelennek meg. 
Az új EFQM modell alapelv értelmezésében meg-
jelenik még a vezetés változások követésében 
való szerepvállalás is. Amely a korábbi EFQM mo-
dellben is már külön alkritériumként szerepelt 
(1.e A vezetők gondoskodnak a szervezet rugal-
masságáról és a változások hatásos kezeléséről 
alkritérium). Ezzel szemben a KMD modellben ez 
az alapelv lényegesen kisebb súllyal, és csak az 
alpontok szintjén jelent meg néhány alkritérium-
nál. 
Folyamatokon alapuló menedzsment 
Az alapelvhez kapcsolódó lényeges változás a 
szervezeten túlnyúló folyamatok beemelése a fo-
lyamatok rendszerébe. A modell értelmezése sze-
rint egy kiváló szervezet nem csupán a saját mű-
ködéséhez kapcsolódó folyamatokat, hanem a 
mások által működtetett, és az intézményre ha-
tással lévő folyamatokat is figyelembe veszi saját 
folyamat menedzsment rendszere kialakításánál 
és fejlesztésénél. 
Ez kifejezetten igaz a közoktatási intézményekre, 
hiszen a közoktatási intézmények működésére 
igen sok más szervezet, intézmény lehet hatás-
sal, és ezeknek a hatásoknak figyelembevétele 
nélkül nem lehet sikeres egyetlen közoktatási in-
tézmény sem. 

Sikeresség a munkatársak által 
Ugyan az alapelv címéből kikerültek a bevonás, a 
felhatalmazás és a fejlesztés fogalmai, de az 
alapelv értelmezésének továbbra is ezek jelentik 
a fő elemeit. 
A cím változásában található eltérés elsődleges 
oka, hogy az új EFQM modell a szervezet dolgo-
zóit, nem csupán mint erőforrást, hanem mint az 
innováció forrását, a szervezet működésének a 
meghatározó elemét kezeli. Ez egyben azt is je-
lenti, hogy lényegesen nagyobb hangsúly helye-
ződik az önértékelés során a munkatársakkal kap-
csolatos „puha” módszerek, és módszertani 
megközelítések (pl. értékek, kultúra, elkötelezett-
ség) a vizsgálatára. 
Továbbá az új EFQM modellnél megjelenik a mun-
katársa közötti sokszínűség, változatosság 
(„diversity”) biztosítását, mint a cégkultúra fejlő-
désének egyik fontos eleme. Ami teljes mérték-
ben egybeesik a közoktatási intézményekben jog-
szabályi szinten is elvárt szervezeti értékrenddel, 
mind a munkatársak, mind a tanulók tekinteté-
ben. 
Kreativitás és Innováció gondozása 
Egy igen markáns változás történt ennél az alap-
elvnél, ami már az elnevezésében is egyértel-
műen megjelenik. Míg korábban a folyamatos 
fejlődés, a javítás volt az alapelv fókusza, addig 
az új modellnél a Kreativitás és az Innováció ke-
rült az előtérbe. 
Ez a változás annak tulajdonítható, hogy a folya-
matos fejlesztést az új modell egyértelműen a 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 11-OK Oktatási különszámszám 2010. november 29/77 oldal



Magyar Minőség XIX. évfolyam 11-OK Oktatási különszámszám 2010. november 30/77 oldal

működés folyamatainak a menedzseléséhez (a 
folyamatok javításához, fejlesztéséhez) kapcsolja. 
Ugyanakkor a menedzsment rendszerek fejlődé-
sében egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az áttö-
réses típusú fejlesztések, amelyek nem képzel-
hetőek el a megfelelő kreativitás és innováció 
nélkül. 
A kreativitás és innováció a KMD modellben nem 
kapott ilyen nagy hangsúlyt. 
A KMD modellben az innovációs hálózatok, és a 
partnerek fejlesztésekbe történő bevonása csupán 
alpontok szintjén jelent meg, habár a hálózatok 
és a hálózatokon keresztüli fejlesztések szerepe 
sokkal jelentősebb a közoktatásban. Ezért az ön-
értékelést végző közoktatási intézményeknek na-
gyon fontos ezen szerep mélyebb vizsgálata. 
Partnerkapcsolatok építése 
Az alkritérium címének a változásában tulajdon-
képpen az aktivitás erősítése jelenik meg, illetve 
a mai angol menedzsment szakzsargonhoz köze-
lebb álló megfogalmazást használ a modell (Buil-
ding Partnerships). 
A partnerkapcsolatoknál az új EFQM modellben 
lévő jelentős változás a partneri kör kiteljesítése a 
beszállítói láncon túl. Ugyanakkor a KMD modell 
már a korábbi értelmezésében is ezt a kitágított 
partnerkör értelmezést alkalmazta. Ezért a köz-
oktatás területén lévő modell alkalmazók intéz-
mények számára ez nem jelent újdonságot. 
Ami talán érdekes változás az alapelv kapcsán, 
hogy itt is számos „puha” módszer, elsősorban 

megközelítésnek tekinthető elem jelenik meg, 
mint például a partnerek tisztelete, nyíltság, me-
lyek a szervezeti kultúrához és a szervezeti érté-
kekhez kapcsolódónak. Ez is megerősíti, hogy a 
modell a kissé technokrata, a folyamatokon és 
azok szabályozottságán nyugvó megközelítés irá-
nyából egyre jobban a kreatív szervezetfejlesztés 
irányába tolódik el. 
Felelősségvállalás a fenntartható jövőért 
Már az alapelv címe is jelzi ezen a területen lévő 
változás irányát. A társadalmi szerepvállalásnál 
egyértelműen eltolódik a fenntarthatóság irányá-
ba. 
Ezen az alapelven keresztül jelennek meg a CSR 
elemek a modellel kapcsolatban, amely me-
nedzsment irányelv egyre nagyobb hangsúlyt kap 
napjainkban. 
Sőt az alapelv értelmezésénél pontosan definiálja 
a modell a fenntarthatóság három típusát, amely-
re tekintettel kell lennie egy „felelős” szervezet-
nek: gazdasági, társadalmi és ökológiai. Ezáltal 
deklarálja a modell a szervezetek szélesebb körű 
felelősségvállalását, és egyértelművé teszi, hogy 
egy szervezet társadalmi felelősségvállalása nem 
áll meg a környezetvédelem területénél. 
2. Önértékelési modell (kritériumrendszer)  
Az EFQM önértékelési modell felépítése lényegé-
ben nem változott, ugyanúgy 9 kritériumra épül, 
amelyből 5 kritérium a működés (Adottságok ol-
dal), míg 4 kritérium a szervezet eredményeinek 
az értékelésére (Eredmények oldal) koncentrál. 

Megjegyzés
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KMD Modell  EFQM 2010 Modell  Korábbi EFQM Modell  
1. Vezetés 1. Vezetés 1. Vezetés 
2. Stratégia 2. Stratégia 2. Politika és Stratégia 
3. Emberi Erőforrások 3. Emberek 3. Emberek 
4. Közvetett partnerkapcsolatok és 

erőforrások 
4. Partnerkapcsolatok és 

erőforrások 
4. Partnerkapcsolatok és 

Erőforrások 

5. Folyamatok 
5. Folyamatok, Termékek és 

Szolgáltatások 
5. Folyamatok 

6. Közvetlen partnerekkel kapcsolatos 
eredmények 

6. Vevői eredmények 6. Vevői eredmények  

7. Munkatársakkal kapcsolatos eredmények 7. Munkatársi eredmények 7. Munkatársi eredmények 
8. Társadalomi hatással kapcsolatos 

eredmények 
8. Társadalmi eredmények 8. Társadalmi eredmények 

9. Kulcsfontosságú eredmények 9. Kulcs eredmények 9. Kulcs teljesítmény eredményei 
44..  ttáábblláázzaatt::  AA  KKMMDD,,  aazz  EEFFQQMM  22001100  ééss  aa  kkoorráábbbbii  EEFFQQMM  mmooddeelllleekk  kkrriittéérriiuummaaiinnaakk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  

  

A kritériumok elnevezésénél összesen 4 kritérium-
nál van eltérés a KMD modell és az új EFQM 2010 
modell között. Míg a korábbi EFQM modell és az új 
EFQM 2010 modell között 3 kritérium elnevezése 
változott. 

Sorrendben az első kritérium, aminél változás tör-
tént 2010-es modellben a 2. Stratégia kritériuma 
volt, aminél a politika szó kimaradt a kritérium el-
nevezéséből. Ugyanis a modellt alkalmazó szerve-
zetek visszajelzése alapján, kifejezetten a közszféra 
szervezetinél, a modell alkalmazásában zavaró volt 
a „politika” szó használata, és gyakran a napi politi-
kára asszociáltak a modellel először találkozó szak-
emberek. Hasonló okból történt ez a változás már 
korában a KMD modellnél, azaz ez nem jelent elté-
rést a KMD és az EFQM 2010 modellek között. 

A következő eltérés a 3. Emberek kritériumánál ta-
lálható, aminél kimaradt az „erőforrás” szó. Itt a 
már korábban említett megközelítésbeli váltás ér-
vényesült, miszerint a munkatársakra nem, mint az 
erőforrások részére, hanem a szervezet és az inno-
váció hajtóerejére tekint a modell. 

A 4. Közvetett partnerkapcsolatok és Erőforrások 
kritériumnál már korábban is egy lényegi eltérés 
volt a két modell között a partnerek különböző cso-
portosításának köszönhetően. A KMD modell a part-
nercsoportok tekintetében a Comenius 2000-es mo-
dellben kialakított definíciókat használja, amely mo-
dell a közoktatási intézmények partnereit két cso-
portra, közvetlen és közvetett partnerekre osztja. 

Itt érdemes megemlíteni, hogy a partnerek közve-
tett és közvetlen partnerekre történő bontása to-
vábbra sem épült be a közoktatási intézmények fo-
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galomhasználatába. Ezért talán célszerűbb lenne az 
EFQM más országokban alkalmazott gyakorlatát át-
venni, azaz vevőkre, munkatársakra, egyéb part-
nerekre, illetve érintettekre osztani a közoktatási 
intézmények partnereit, és meghagyni a lehetősé-
get minden intézménynek, hogy önmaga sorolja be 
partnereit az általánosan használt és elfogadott ka-
tegóriákba. 

A következő eltérés az 5. Folyamtok, terméke és 
szolgáltatások kritérium elnevezésében található, 
ahol bekerültek a termék és szolgáltatás szavak a 
kritérium címébe. Erre a kiegészítésre azért volt 
szükség, mert bár alkritérium szinten benne voltak 
ezek az elemek a modellben, de a modell kritériu-
mainak szintjén nem jelent meg a szervezetek fő 
tevékenysége (úgy mint a termék elállítás és/vagy 
szolgáltatás nyújtás). Gyakran fel is vetődött kér-
désként, hogy hol vizsgálja a szervezet a modellben 
az elsődleges érték teremtő folyamatait.  

Feltehetően a KMD modell továbbfejlesztésénél ide 
specifikusan az oktatás, nevelés és képzés szavak 
kerülhetnek majd bele a kritérium elnevezésébe. 

A 6. Közvetlen partnerekkel kapcsolatos eredmé-
nyek kritérium elnevezésénél található eltérés a 
már korábban említett partneri körök eltérő felosz-
tásából ered. Ezért itt is praktikusabb lenne a vevői 
eredmények elnevezés használata, mivel lényegé-
ben ezt tartalmazza a kritérium, és nem kellene 
külön értelmezni, hogy miért van külön kritériumba 
kiemelve a munkatársak elégedettsége. 

A 8. Társadalmi hatással kapcsolatos eredmények-
nél csupán fordításból ered az elnevezésbeli különb-
ség. Ez nem jelent semmilyen eltérést a két modell 
között. 

A 9. Kulcs eredmények kritériumnál érdekes módon 
a KMD modell már a korábbi változatában is az 
EFQM most végrehajtott változása szerint volt fel-
építve. Ugyanis nagyon fontos üzenete az új EFQM 
2010 modellnek, hogy nem a látható teljesítmény-
hez, hanem a szervezet stratégiai céljaihoz kell 
kapcsolni a szervezetek kulcsfontosságú eredmé-
nyeit. Azaz a szervezet sikerességét elsődlegesen a 
stratégiai céljaihoz kapcsolva kell vizsgálni, majd 
ezt támasztják alá az egyéb teljesítmény mutatói. 

A KMD modell első változatánál is ebben az értel-
mezésben lett kialakítva, és felosztva két alkritéri-
umra a 9. kritérium. 

Tehát összességében megállapítható, hogy nem tör-
tént drasztikus változás a kritériumrendszer felépí-
tésében és értelmezésében az új EFQM modellnél. 
Lényegében csak pontosabbá váltak a kritériumok 
elnevezései, ezzel is igazodva a továbbgondolt alap-
elvekhez. Ugyanakkor, ha megvizsgáljuk a kritéri-
umokon belüli alkritérium struktúrát, illetve az 
egyes alkritériumok értelmezését (azaz a hozzájuk 
tartozó alpontokat), akkor már az alapelveknél és a 
kritériumoknál lényegesen nagyobb változásokat 
találunk a modellben. 

AAzzaazz  aahhooggyy  aa  kköözzmmoonnddááss  iiss  ttaarrttjjaa,,  aazz  öörrddöögg  aa  
rréésszzlleetteekkbbeenn  vvaann..

______________________________________________________________________________________________________________________________   
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AAzz  EEFFQQMM  mmooddeellll  vváállttoozzáássaaii  aa  22000066..  éévvii  KKöözzookkttaattááss  MMiinnőőssééggéééérrtt  DDííjj  mmooddeellll  
ttüükkrréébbeenn  
22..  rréésszz  

CCssiisszzáárr  MMiikkllóóss  BBééllaa  
 

3. Változások az alkritériumok szintjén 

Az első szembetűnő eltérés a két modell 
alkritériumai között azok kérdő és állító mondatba 
történő megfogalmazásában található. Míg a KMD 
modell kérdéseket fogalmaz meg a modellben, 
addig az EFMQ 2010-es modell állításokat tartal-
maz, ami egy fontos különbséget jelent a két mo-
dell között. 

KMD modell alkritérium 
EFQM 2010 modell 

alkritérium 

1.a Az intézmény vezetése 
hogyan vesz részt sze-
mélyesen az intézmény 
hosszú távú terveinek és 
értékrendjének kialakítá-
sában? A vezetők hogyan 
mutatnak példát az intéz-
mény teljes működésében 
megvalósuló „Kiválóság 
kultúra” elterjesztésében? 

1.a A vezetők kialakít-
ják a szervezet 
küldetését, jövő-
képét, értékrend-
jét és etikai alap-
elveit, és minta-
szerűen cseleked-
nek 

55..  ttáábblláázzaatt::  PPééllddaa  aa  KKMMDD  ééss  aazz  EEFFQQMM  22001100  
mmooddeelllleekk  aallkkrriittéérriiuummaaiinnaakk  mmeeggffooggaallmmaazzáássaa  

kköözzööttttii  kküüllöönnbbssééggéérree  

Tehát míg a KMD modell kérdések formájában 
gyűjti össze, hogy mire terjedjen ki az önértéke-
lés során a működés vizsgálata, addig az EFQM 

modell egy kiválós szervezet ismérveit szedi 
össze az egyes alkritériumokhoz kapcsolódó mű-
ködési területekre. 

Ez az eltérés ugyan aprónak tűnik, de még is igen 
fontos szemléletbeli különbséget jelent a két mo-
dell között. Ugyanis az EFQM modell egy kiváló 
szervezet működési modelljét mutatja be, míg a 
KMD modell azt gyűjti össze, hogy mely területe-
ken kell a kiváló működéshez szükséges elemeket 
megvizsgálni. 

Természetesen a KMD modellben is az alpontok 
többsége egyben a modell értékűséget is meg-
határozza, mivel a vizsgálati szempontok össze-
gyűjtésénél számos esetben közvetett utalást 
tesz a modell a kiváló intézménytől elvárt mintára 
is. Azonban ez a fajta megfogalmazás akkor sem 
olyan egyértelmű, mint az új EFQM 2010 modell-
nél. 

A cikk további részében az alkritériumok közötti 
változásokat tekintjük át kritériumonkénti bon-
tásban. Az alkritérium számokra történő hivatko-
zás minden esetben az új EFQM 2010-ben lévő 
számozásra vonatkozik. 
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Adottságok 
Az EFQM modell alkritérium rendszere is számos he-
lyen átalakult, aminek köszönhetően egyes 
alkritériumoknál újabb eltérés alakultak ki a KMD és 
az EFQM modellek között, míg más alkritériumoknál 
közeledtek a modellek egymáshoz. 
A 1. Vezetés kritérium alkritériumainál az első szem-
betűnő eltérés az alkritériumok számában található. 
Míg a KMD modellben négy, addig az EFQM 2010 mo-
dellnél öt alkritérium található. 

KMD modell EFQM 2010 modell 

1.a  1.a  

1.b  1.b  

1.c  1.c  

1.d  1.d  
- 1.e  

A plusz alkritérium (1.e) tulajdonképpen az EFQM mo-
dell korábbi változtatása során, már 2003-ban bele-
került az EFQM modellbe, amikor is egyértelművé vált, 
hogy a változások menedzselése kiemelt fontosságú a 
szervezetek sikeressége szempontjából. Mivel ezek a 
legtöbb esetben a teljes szervezetet érintő változások, 
ezért szinte automatikusan következett, hogy ezeknek 
a változásoknak a menedzselése a vezetés (vagy in-
kább itt helyesebben a menedzsmentnek) a feladata. 
Ennek a következményeként került bele az új 
alkritérium az 1. Vezetés kritériumba, ami a KMD mo-
dellben nem szerepel. 
Mindezeken felül az értékrend, küldetés és jövőkép lé-
nyegesen hangsúlyosabban jelenik meg az 1. krité-
rium alkritériumaiban. Ami szintén egy általános elté-
rés a két modell között. 

Összességében elmondható, hogy az 1. Vezetés 
kritériumnál elsősorban nem a vizsgálandó területek 
módosultak, hanem egyfajta vezetői szemléletváltás 
történt a modellben. Ez is jelzi, hogy a modell ugyan-
ezt a szemléletváltást várja el a szervezetek me-
nedzsment rendszerében, amely váltás számos eset-
ben a módszerek, alkalmazott megközelítések válto-
zását hozza magával. Ez is megerősíti, hogy az új 
EFQM modell sokkal jobban odafigyel a szervezeti 
kultúra elemeire, amelyek nem feltétlenül szabályozá-
sokon keresztül irányíthatóak (befolyásolhatóak). 

KMD modell EFQM 2010 modell 

2.a  2.a  

2.b  

2.b  2.c  

2.c  2.d  

A 2. Stratégia kritérium esetében a lényegi eltérés a 
két modell között már a KMD modell megjelenése óta 
meg van. Ugyanis az EFQM modell első két 
alkritériuma (2.a és 2.b) egyetlen alkritériumba van 
összevonva a KMD modellnél. Azaz az intézményi 
stratégia kialakításához, és a tervezéshez külső és a 
belső forrásokból történő adatgyűjtés egy alkritérium-
ban szerepel a KMD modellnél. 
A 2. kritérium alkritériumainál számos egyéb pontosí-
tás történt (pl. 2.c és 2.d alkritériumnál az alkritérium 
címében is), illetve számos új megközelítés is 
megjelent az EFQM 2010 modellben (pl. képességek 
figyelembe vétele a tervezésnél a 2.a alkritériumnál). 

A 2. Stratégia alkritériumainak vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy nem történt lényegi változás az 
alkritériumok szintjén az EFQM modellben. Csupán a 
tervezés pár elemét pontosították, illetve újabb vizs-
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gálati szemponttal egészült ki az új EFQM 2010 mo-
dell. Ugyanakkor a korábbi különbség továbbra is 
megmaradt a KMD és az EFQM modell között, ami el-
sősorban a 2.a és 2.b alkritériumok összevonását je-
lenti. 

KMD modell  EFQM 2010 modell 

3.a  3.a  

3.b  3.b  

3.c  3.c  

3.d  3.d  

3.e  3.e  

A 3. Emberek kritériumnál alapvetően nem változott 
meg az alkritériumok struktúrája, és az egyes 
alkritériumok fő tartalmi elemei sem. Ugyanakkor az 
alkritériumok tartalma, és néhány esetben a címe is 
pontosodott itt is az EFQM 2010 modellnél. 

Például a 3.a alkritérium címében megjelenik a straté-
gia fogalma, amely stratégiához való szorosabb kötö-
dés végig vonul az új EFQM 2010 modellben. A straté-
gia hangsúlyosabbá válása egy olyan meghatározó 
változás, ami a többi Adottságok oldali kritériumnál is 
markánsan megjelenik, és ezzel lényegi különbséggé 
válik az EFQM 2010 és a KMD modellek között. 
A 3. Emberek kritérium részletes vizsgálatából meg-
állapítható, hogy bár első ránézésre igen kismértékű 
változáson estek át az alkritériumok címei, de szem-
léletében lényeges módosításokat hozott az EFQM 
modell továbbfejlesztése. Az új EFQM modell sokkal 
jobban fókuszál a „puha” megközelítésekre (pl. elkö-
telezettség növelése), ami lényegesen hangsúlyosabb 
volt már a KMD modellben is. Ennek köszönhetően 

közelebb került a KMD modell és az új EFQM 2010 
modell a 3. Emberek kritériumnál. 

KMD modell EFQM 2010 modell 

4.a  4.a  

4.b  4.b  

4.c  4.c  

- 4.d  

4.d  4.e  

A 4. Partnerkapcsolatok és erőforrások kritériumnál is 
eltér az alkritériumok száma a két modell között. 
Ugyanis a 4.d alkritérium hiányzik a KMD modellből, 
mivel az a KMD modell korábbi fejlesztése során be-
épült az 5. kritérium alkritériumaiba, mint a közokta-
tási intézmények fő tevékenységéhez (oktatás-neve-
lés) szervesen kapcsolódó, és nem különválasztható 
megközelítés. 
Továbbra is van két alkritérium (4.a és 4.e, ami a 
KMD modellben a 4.d-nek feleltethető meg), amelyek 
a két modellben tartalmukban közel állnak egymás-
hoz. A 4.a a partnerkapcsolatok menedzselésére, míg 
a 4.d alkritérium az információ és tudás menedzsment 
területére terjed ki. 
Ugyanakkor a többi alkritériumnál (4.b és 4.c) meg-
határozó különbségek találhatóak továbbra is a két 
modell között. 
A 4.b alkritériumnál alapvető eltérések vannak a két 
modell között, mivel ez az alkritérium a pénzügyi 
erőforrások menedzselésével foglalkozik. Az új EFQM 
modellnél tulajdonképpen nem történt lényegi válto-
zás az alkritériumban, ugyanakkor már a KMD és 
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EFQM modellek közötti korábban is megtalálható volt 
ez az eltérés. 
A különbség elsődleges oka, hogy a közoktatási intéz-
ményeknél a pénzügyi folyamatok lényegesen kötöt-
tebb keretek között mozognak, és sokkal szorosabb 
kapcsolatban vannak az intézmény ingatlanjainak, 
berendezéseinek és eszközeinek a menedzselésével. 
Ez a különbség az új EFQM modellel is fennmaradt, és 
feltehetően jogosan fenn is fog maradni a jövőben is a 
két modell között. 
A 4.c alkritérium a gazdasági szektorban tevékeny-
kedő szervezetek számára fontos elemmel egészült ki 
az új EFQM modellben, a természeti erőforrások me-
nedzselésével, ami már az alkritérium címébe is bele-
került. Illetve itt is megjelenik a fenntartható fejlődés 
fogalma. 
Mivel a közoktatási intézmények erőforrás felhaszná-
lása egy igen korlátozott, ámde jól meghatározható 
körre terjed csupán ki, ezért a modellben lévő válto-
zás jelentősége sem olyan nagymértékű, mint például 
egy termelő vállalt esetében. A természeti erőforrások 
figyelembevétele elsősorban szemléletformáló válto-
zást jelent a közoktatási intézmények számára.  
Összességében talán a 4. Partnerkapcsolatok és erő-
források kritériumában volt a legkisebb tartalmi válto-
zás az új EFQM modellben az Adottságok oldali kritéri-
umok között. Az alkritérium struktúrája nem változott, 
és az alkritérium tartalma is csupán pontosodott, il-
letve a menedzsment rendszerek fejlődése lett átve-
zetve az alpontok megfogalmazásába. 
Ugyanakkor a KMD modellel összevetve továbbra is 
ezen a területen található az egyik legnagyobb eltérés 
az EFQM és a KMD modellek között, mind az alkritéri-
umok struktúrájában, mind az alkritériumok értelme-
zésében. 

KMD modell  EFQM 2010 modell 

5.a  5.a  

5.b  5.b  

- 5.c  

5.c  5.d  

5.d  - 

5.e  5.e  

Az 5. Folyamatok, Termékek és Szolgáltatások kritéri-
umnál egy érdekes átstrukturálás történt az 
alkritériumok rendszerében az új EFQM 2010 modell-
ben. 

Először is egy alkritériumba (5.a alkritérium) lett 
összevonva a korábbi modell 5. Folyamatok kritériu-
mának első két alkritérium (régi 5.a és régi 5.b 
alkritériumok), és így egy közös alkritériumba tartozik 
a szervezet teljes folyamat menedzsment rendszeré-
nek a vizsgálata. 

Ez az alkritérium összevonás érdekes módon már ko-
rábban megtörtént a KMD modell 2005. évi felülvizs-
gálatánál. Ezért a közoktatási intézmények számára 
nem jelent újdonságot a régi EFQM modell 5.a és 5.b 
alkritériumának az összevonás. 

A következő 5.b alkritérium is azonos tartalmúvá vált 
az új EFQM modell struktúrában a KMD modellel. Ma-
gának a fő tevékenységnek (ami közoktatási intézmé-
nyek esetben esetén az oktatás-nevelés) a tervezésé-
hez kapcsolódó elemek vizsgálatát kell itt mindkét 
modellnél elvégezni. 
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Az 5.c alkritérium egy teljesen új alkritérium az 2010-
es EFQM modellben. 



Ennél az alkritériumnál jelenik meg, és töltődik fel 
tartalommal az „értékajánlat” fogalma, mivel az itt 
lévő alpontok többsége ehhez a fogalomhoz van köt-
ve. Igen fontos üzenete a modell változásnak a közok-
tatási intézmények számára is a vevők számára nyúj-
tandó „érték” definiálására vonatkozó elvárása. 

Valamint az 5.c alkritériumba kerültek a marketing és 
promóciós tevékenységhez kapcsolódó megközelíté-
sek. A modell értelmezése alapján mára egyértelművé 
vált, hogy hasonlóan fontos az oktatáshoz kapcsolódó 
promóciós és marketing tevékenység, mint maga az 
oktatás tevékenysége. Főleg ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy a marketing és promóció területéhez 
tartozik a szervezet által előállítandó „érték” definiá-
lása is, mint ezen két tevékenység (marketing és pro-
móció) kiinduló pontja. 

Az EFQM 2010 modell 5.d alkritériuma tulajdonképpen 
a KMD modell 5.c alkritériumával vethető össze. Mind-
két modellnél ez az alkritérium foglalkozik a szerve-
zetek fő tevékenységével: ami termelő vállaltoknál a 
termék előállítását, szolgáltatóknál a szolgáltatás 
nyújtását, míg a közoktatás területén az oktatási-ne-
velési tevékenységet jelenti.  

Ennél az alkritériumnál is a modellek szektor specifi-
kusságából eredően van csupán különbség, de azok 
logikájukban ugyanarra a területre fókuszálnak (a 
szervezet fő tevékenységének a megvalósítása) és ha-
sonló elvárásokat fogalmaznak meg. 

A KMD modellben szereplő 5.d alkritérium nem szere-
pel önálló alkritériumként az EFQM modellben. Ez a 
KMD 2005. évi továbbfejlesztésénél vált külön alkrité-
riummá, hogy ezáltal az oktatási tevékenység PDCA-ja 
egyértelműen megjelenjen a modellben. Ennek az 
eltérésnek a fő oka, hogy az EFQM modell az ilyen 

szintű PDCA-t elsősorban az alkritériumokon belül, 
illetve az értékelés logikáján keresztül emeli be az ön-
értékelés rendszerébe.  

Tehát ennek az alkritériumnak az értelmezése az 
EFQM 2010 modellben továbbra is más alkritériumok-
ban, elsősorban az 5.c alkritériumon belül, található 
meg az alkritériumokba integrálva. Míg a KMD modell-
nél ez egy külön értékelendő terület.  

Az utolsó 5.e alkritérium tartalmában ugyanazon te-
rület vizsgálatára fókuszál, a vevői (KMD modellnél 
közvetlen partneri) kapcsolatok menedzselésére. Azaz 
alapjaiban megegyezik a két alkritérium, ugyanakkor 
az alkritériumból átkerültek a szolgáltatások promóci-
ójához és marketing tevékenységéhez kapcsolódó ele-
mek az EFQM 2010 modellnél az 5.c alkritériumban. 

Összességében megállítható, hogy az EFQM modellben 
az egyik legnagyobb változás az 5. Folyamtok, termé-
kek és szolgáltatások kritériumnál történtek. Az egyes 
alkritériumok elnevezésének változtatásán, és az al-
pontok pontosításán és kiegészítésén felül az alkritéri-
umok struktúrája is megváltozott. Ezért a közoktatás 
területén lévő modell alkalmazók körében talán ezen a 
területen kell a legjobban átgondolni az új modell 
értelmezését az alkalmazó közoktatási intézmény szá-
mára az EFQM 2010 modell használata előtt. 

Eredmények 

Az Eredmények oldali kritériumok áttekintése során 
azonnal látható, hogy nem történt lényeges változás 
az EFQM modell 2010-es átalakításánál a kritériumok 
és az alkritériumok felépítésében. 
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Megjegyzés
Értékajánlat (value proposition) - A szervezet termékeinek és szolgáltatásainak vevők számára ajánlott megkülönböztető értéke.

Megjegyzés
Az 5.d KMD alkritérium a korábbi EFQM modellnél sem szerepelt külön alkritériumként.



Magyar Minőség XIX. évfolyam 11-OK Oktatási különszámszám 2010. november 38/77 oldal

KMD modell  EFQM 2010 modell  

6. Közvetlen partneri eredmények 6. Vevői eredmények 

6.a A közvetlen partnerek véleménye az intéz-
ményről és teljesítményéről 

6.a Érzékelések/észlelések 

6.b A közvetlen partnerek elégedettségére vo-
natkozó további mutatók (az elégedettség-
re vonatkozó belső indikátorok) 

6.b Teljesítménymutatók 

7. Munkatársi eredmények 

7.a A munkatársak véleménye az intézményről 
és teljesítményéről 

7.a Érzékelések/észlelések 

7.b A munkatársak elégedettségére vonatkozó 
további belső teljesítménymutatók (az elé-
gedettségre vonatkozó belső indikátorok) 

7.b Teljesítménymutatók 

8. Társadalmi eredmények 

Társadalmi hatással kapcsolatos eredmények 8.a Érzékelések/észlelések 

 8.b Teljesítménymutatók 

9. Kulcsfontosságú eredmények 

9.a Az intézmény kulcsfontosságú eredményei 9.a Kulcsfontosságú stratégiai eredmények 

9.b Az intézmény kulcsfontosságú mutatói 9.b Kulcsfontosságú teljesítménymutatók 

1122..  ttáábblláázzaatt::  AA  KKMMDD  ééss  aazz  EEFFQQMM  22001100  mmooddeelllleekk  EErreeddmméénnyyeekk  oollddaallii  aallkkrriittéérriiuummaaiinnaakk  öösssszzeevveettééssee  

A 6., 7. és 8. kritériumoknál teljes mértékben 
megmaradt az alkritériumok felosztása, és értel-
mezése is, azaz a szervezet három meghatározó 
érintett köréhez kapcsolódó eredmények sorolhatóak 
ide (vevők, munkatársak, társadalom). 
Továbbra is megmaradt ezeknél a kritériumoknál az 
„a” és „b” alkritériumra történő bontás logikájában az 

érintett partnerkör által érzékelt teljesítmény 
(„perceptions”), és az érintett partnerkörhöz kapcsoló-
dó szervezeti teljesítmény-mutató („performance indi-
cators”) logika szerinti felosztás. 
Tehát a 6. és 7. kritériumoknál az alkritériumok kö-
zötti szétválasztás logikája nem változott az EFQM 
modellben, és így ez a struktúra megegyezik a KMD 



modellnél lévő alkritérium felépítésével, és nem jelent 
újdonságot a közoktatási intézmények számára. 
Ugyanakkor a 8. Társadalmi eredmények kritériumát a 
KMD modell nem bontja ketté, azaz egyben vizsgálja a 
társadalmat képviselő szervezetek és szervek vélemé-
nyét, és az ide kapcsolód szervezeti teljesítmény 
adatokat. Ezért ha egy közoktatási intézmény az 
EFQM modellt szeretné alkalmazni, akkor meg kell 
értenie a társadalom véleménye és az ahhoz 
kapcsolódó teljesítménymutatók közötti különbséget, 
hogy szét tudja választani a két alkritérium szerint a 
társadalomhoz kapcsolódó eredményeit. 
A 9. kritériumnál az EFQM modellben pontosítás 
történt az alkritériumok szétbontása között. Ugyanis a 
9.a alkritérium egyértelműen a stratégiai célokhoz lett 
kötve az új EFQM modellben, ami az alkritérium 
elnevezésében is megjelenik. Míg a 9.b alkritériumba 
a stratégiához nem közvetlenül kapcsolható szervezeti 
teljesítménymutatók kerültek. 
Ez a fajta bontás nem számít újdonságnak a KMD mo-
dellt alkalmazó közoktatási intézmények számára, 
mivel a KMD modell már korábban is eszerint az 
alapelv szerint bontotta ketté a szervezet kiemelt 
eredményeihez kapcsolódó mutatóit. 
További lényeges változás a modell Eredmények oldali 
kritériumainak a felépítésénél hogy minden egyes 
kritérium elejére egy magyarázat került, ami kiemeli 
az eredmények értékelésének a szempontjait. Azaz 
magában a modellben is megjelenik a RADAR 
értékelési logika.  
Ehhez hasonló magyarázat találhatóa KMD modell 
minden kritériumának az indításánál is, csupán 
tömörebb megfogalmazásban. A KMD modellben 
található magyarázatban nem szerepel a RADAR 
értékelési logikához kapcsolódó minden elem (pl. okok 

ismerete, teljesítmény előre jelzése, eredmények 
szegmentálása is hiányzik). 
Az EFQM modell Eredmények oldali alkritériumainál 
még egy meghatározó változás, hogy kikerültek az 
alpontok közül a konkrét indikátorok megnevezései, 
és csak nagyobb eredmény, illetve elégedettség terü-
leteket ad meg a modell, például a 6.b alkritériumnál: 

„A szervezet céljától függően a mérések a kö-
vetkezőkre fókuszálhatnak: 

− termék előállítása, szállítása és szolgáltatás 
nyújtása 

− vevőszolgálat, vevőkapcsolatok és támogatás 
− panaszok és elismerések 
− külső elismerések” 

EFQM modell részlet - 6.b alkritérium 

Ezzel is erősíti alá az új EFQM modell, hogy a szerve-
zetnek magának kell megtalálnia azokat az elégedett-
ség, és belső teljesítmény mutatókat, amelyek segítik 
a szervezet teljesítményének az értékelését, és lehe-
tőséget teremtenek a szervezet számára a beavatko-
zásra. 
Ezek alapján a közoktatási intézményeknek is érde-
mes átgondolniuk indikátor rendszerüket. Ugyanis ha-
bár a hasonló tevékenységnek és az azonos alapokon 
nyugvó jogszabályi kereteknek köszönhetően igen sok 
olyan teljesítménymutató, és elégedettség terület 
határozható meg, amelyek minden közoktatási intéz-
ményben egységesen értékelhetőek. Azonban az in-
tézmények eltérő stratégiája, és eltérő helyzete miatt, 
akkor is az intézménynek feladata a rendelkezésre álló 
indikátorok közül kiválasztani a számára fontosakat, 
és szükség esetén az intézmény sajátosságainak meg-
felelően saját indikátorokat is meghatározni, mérni és 
vizsgálni. 
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Megjegyzés
A RADAR az EFQM által védett, az EFQM alapú önértékeléshez tartozó értékelési módszertan, ami az értékeléshez kapcsolódó pontozás alapját is jelenti egyben.



Az EFMQ és a KMD modellhez is hozzátartozik egy kri-
térium, és alkritérium szintű súlyozási rendszer, amely 
azt mutatja meg, hogy a pontozásos értékelés során a 
modell egyes elemeit milyen súllyal kell figyelme venni 
az értékelés során. Ez egyfajta jelzés arra vonatko-
zóan, hogy az egyes területek milyen fontos szerepet 
tölthetnek be egy szervezet sikeressége szempontjá-
ból. Ez a súlyozási rendszer is megváltozott az új 
EFQM 2010 modellnél, melyet a következő ábra szem-
léltet. 
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4. Pontozás – Kritériumok, alkritériumok sú-
lyozása 

Összefoglalva, habár az Eredmények oldali krité-
riumok és alkritériumok struktúrája nem változott az 
új EFQM modellnél, azért számos újdonsággal talál-
kozhatunk ezen a területen is. Ugyanakkor ezeknek a 
változásoknak egy része számít csak újdonságnak a 
KMD modellt alkalmazó közoktatási intézményeknél, 
mivel a változások többsége csak közelebb hozta a két 
modellt egymáshoz az Eredmények oldalon. 

11..  áábbrraa

 
 
 

1. 
Veze

 
 
 

9. Kulcs- 
fontosságú 
eredménye

k 
15% / 15%
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Folyamatok, 
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eredmények
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Súlyszámok jelölése a modellben: KMD/Régi EFQM modell négyzetekbe beírva 
EFQM 2010 buborékban jelölve
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Az ábrából látható, hogy az Adottságok oldalon 
minden kritérium azonos, 10%-os súlyú lett, azaz 
minden területet azonos fontosságúnak tart az új 
EFQM 2010-es modell a siker elérése érdekében. 

Tehát az új EFQM 2010 modellnél három krité-
rium (2., 3 és 4. kritériumok) súlya kis mértékben 
növekedett, az 5. Folyamatok kritérium kárára. 

A KMD és az új EFQM 2010 modell összevetéséből 
az látható, hogy a legnagyobb eltérés az 5. Fo-
lyamatok, majd a 4. Partnerkapcsolatok és erő-
források, és az 1. Vezetés kritériumai között van. 
Míg a maradék két kritérium (2. és 3. kritériu-
mok) közel azonos súlyúak. Vagyis a modellek 
összevetése alapján az intézményi folyamatok, és 
az oktatás-nevelési tevékenység menedzselése, 
valamint az intézmény vezetése meghatározób-
bak a közoktatási intézmény sikeressége szem-
pontjából, mint egy általános szervezet, például 
gazdálkodó cégek, esetében. 

Az Eredmények oldalon két-két alkritérium súlya 
lett azonos az új EFQM modellnél, azaz ezeket a 
kritérium-párokat tekinti a modell azonos fontos-
ságúnak egy kiváló szervezet életében. 

Az Eredmények oldali kritérium összehasonlításá-
ból látható, hogy a 6. Vevői eredmények és a 9. 
Kulcsfontosságú eredmények ugyanolyan súlyúvá 
váltak, úgy hogy a vevőkkel kapcsolatos eredmé-
nyek súlya csökkent (5%-kal). Mindemellett a kis 
mértékben (1%-kal) nőtt a 7. Munkatársi ered-
mények súlya, és egy nagyobb ugrással (4%-kal) 
nőtt a 8. Társadalmi hatás eredményeire vonat-
kozó kritérium súlya. 

Az Eredmények súlyozásában lévő változás igen 
érdekes hatást mutat a közoktatási intézmények 
szempontjából. Annak szerepe érthető, hogy egy 
közoktatási intézményben is ugyanolyan fontos az 
intézmény céljainak az elérése, mint a vevői 
(közvetlen partneri, pl. szülői, tanulói) igények 
kielégítése, és ez a két szempontrendszer nem 
helyezhető egymás fölé. 

Ellenben az intézmény társadalmi szerepvállalá-
sának a fontosságánál már egy érdekes problé-
mába ütközünk. Ugyanis a közoktatási intézmé-
nyek elsődleges feladatához szervesen hozzá 
tartozik egyfajta társadalmi szerepvállalás, azaz 
az ide tartozó elvárások és célok, az intézmény 
kulcsfontosságú eredményeihez kapcsolódnak. 
Mindezeken felül igen kismértékű társadalmi sze-
repet vállalhat fel egy-egy közoktatási intézmény. 
Ennek következtében korlátozott mértékű ered-
ményeket tud felmutatni a 8. kritériumnál egy 
közoktatási intézmény. Ezért ez a súlyszám 
eltolódás nem feltétlenül indokolt a közoktatási 
intézmények számára, és amennyiben egy köz-
oktatási intézmény az új EFQM 2010 modell sze-
rint pályázik, úgy ez hátrányosan érintheti más 
szektorokból pályázó szervezetekhez képest. 

A súlyozás változásait összegezve érdemes át-
gondolni a modellt alkalmazó intézményeknek, 
hogy valóban hova helyezik a hangsúlyt az önér-
tékelésük során, és erre építve a fejlesztendő te-
rületek kiválasztásánál. 
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Egyben az is megállapítható, hogy az új EFQM 
2010 modellben lévő súlyozás nem vehető át 



 
automatikusan, mivel a KMD modell alkritérium 
struktúrája eltér az új EFQM 2010 modellétől. 

Mindezeket mérlegelve szabad csak az alkalmazó 
intézményeknek is belenyúlniuk az értékeléshez 
kapcsolódó pontozás rendszerébe. Amíg a KMD 
modell nem változik, addig érdemes az ahhoz a 
modellhez kifejlesztett súlyozási rendszert alkal-
mazni. Illetve ha az új EFQM modell alkalmazása 
mellett dönt egy közoktatási intézmény, akkor 
tisztába kell lennie, hogy az aszerint számolt 
pontszáma nem lesz összehasonlítható a korábbi 
KMD modell alapján számolt pontszámával. 

Összefoglalás 

Összességében megállapítható, hogy az új EFQM 
2010-es modell sokkal komplexebb megközelítésű 
modell lett. Az alapelvek sokkal egyértelműben 
kapcsolódnak a modell alkritériumaihoz, és a mo-
dellen belül az alkritériumok is jobban szétválnak, 
illetve egyértelműben kapcsolhatóak egymáshoz. 
Ami mindenképpen segíti a modell könnyebb 
megértését, és megszüntetni az egyes területek 
közötti átfedéseket. (Habár egyes területeken, pl. 
információ és tudás menedzsment, továbbra is 
maradtak olyan elemek, ahol még mindig érez-
hető némi átfedés az alpontok szintjén.) 

Ezt a komplex kapcsolatrendszert sikerült a mo-
dellhez kapcsolódó ábrában is megjeleníteni, ahol 
egyben van összefoglalva a 8 alapelv, a modell és 
a RADAR értékelési logika. 

A modellben lényegesen hangsúlyosabb szerepet 
kap a szervezet stratégiája, illetve a stratégiája 

alapját jelentő elemek (küldetés, jövőkép, és ér-
tékek). Ezek az elemek a teljes modellt átszövik 
és szinte minden alkritériumban megtalálható 
velük a kapcsolat. Azaz az új EFQM 2010 modell 
egyértelműen deklarálja ezeknek a menedzsment 
elemeknek a meghatározó és kiemelt fontossá-
gát. 

A közoktatási intézményeknél is nagyobb hang-
súlyt kell helyezni ezekre az elemekre, habár nem 
kapcsolódik hozzá jelenleg semmilyen jogszabályi 
előírás. 

A modell tartalmában egyre jobba elmozdult a 
valódi modell szerep irányába, azaz egyértelműen 
a kiváló szervezet működésére vonatkozó alapel-
veket fogalmaz meg az alkritériumok és az al-
pontok szintjén. Ezzel párhuzamosan lényegesen 
nagyobb szabadságot ad a módszerek megvá-
lasztásánál, mivel az egyes alapelvek betartásá-
nál nem határozza meg az alkalmazandó megkö-
zelítéseket és módszereket. 

Amivel egyben megnehezíti a modellel először 
találkozó szervezetek helyzetét, akik sok esetben 
konkrét megoldásokat, konkrét módszertani ja-
vaslatokat/ajánlásokat várnának. Ezért is lehet 
igen fontos a modell első alkalmazásánál a meg-
felelő módszertani támogatás, hogy a modellér-
telmezésből és első használatból adódó „csapdá-
kat” elkerülje az intézmény. 

Egyértelműen látható, hogy a modell a szabályo-
zott, pontosan definiált módszerek (pl. folyama-
tok, folyamat menedzsment technikák) irányából 
elmozdult a kevésbé megfogható megközelítések 
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(pl. szervezeti kultúra elemei) értékelésének az 
irányába. Azaz egyre több „puha” (soft) elem ér-
tékelésével egészült ki a modell. Például a az 4.a 
alkritériumnál megjelent a bizalom, tisztelet, nyi-
tottság, mint a beszállítói kapcsolatok egy fontos 
eleme. Ami egyértelműen jelzi ezeknek az ele-
meknek a fontosságát, azt hogy egy kiváló szer-
vezetnek ezeket a „puha”, elsősorban a szervezeti 
kultúrához tartozó elemeket is tudatosan kell 
tudnia menedzselni. 

Ezáltal az EFQM modell közelebb került a közok-
tatási intézményekhez, ahol lényegesen erőtelje-
sebb szerep jut a „puha” módszereknek az intéz-
mények működésében. 

Az új EFQM 2010 modell a fenti változásokkal 
párhuzamosan egyfajta modernizáción is átesett, 
azaz megjelentek a modellben az új menedzs-
ment irányzatok elemei. Ennek hatására jelent 
meg az értékajánlat („value proposition”) a ter-
melés és szolgáltatás területén, illetve a fenntart-
hatóság („sustainability”) fogalma a szervezet 
teljes működésénél (a stratégiából kiindulva az 
erőforrások menedzselésén keresztül a szervezet 
eredményéig). 

Továbbá számos apró, sokszor csupán az al-
pontok megfogalmazásában megtalálható ponto-
sítás történt minden egyes alkritériumnál. 

Alapvetően érdemes a közoktatási intézmények-
nek is figyelembe venni ezeket az új menedzs-
ment elemeket, mivel ezeken keresztül is képes 
lehet egy intézmény megújítani menedzsment 
rendszerét. 

A nyelvezetében is próbált az új EFQM 2010 mo-
dell az üzlethez közelebb álló megfogalmazásokat 
alkalmazni, ami a vezetők számára érthetőbb 
módon definiálja a kiváló szervezet működésének 
az elemeit. Ugyanakkor továbbra is számos szak-
zsargont, és esetenként új fogalmat is alkalmaz a 
modell, ami nem segíti a modell könnyebb ért-
hetőségét. 

A közoktatási intézmények számára ráadásul 
olyan új fogalmak is felmerülnek, amelyekkel 
nagy valószínűséggel nem találkoztak az eddigi 
szakmai munkájuk során, ezért azok értelmezése 
külön feladatot jelent a számukra. Másik szem-
szögből viszont ez egyfajta ösztönzést jelenthet a 
közoktatásban az új módszerek és megközelíté-
sek irányába történő kutatásra, ugyanakkor első 
körben nem könnyítik a modell gyors és könnyű 
megértését. 

A modell alkritérium rendszerében történt válto-
zások sok esetben elgondolkoztathatják a közok-
tatási intézményeket a működésük új szemszög-
ből és új területeken történő értékelésében (pl. 
változás menedzsment, promóciós és marketing 
tevékenység, és hozzá kapcsolódó értékajánlat). 
Mivel ezek a működési területek feltehetően 
egyre nagyobb hangsúlyt kapnak (vagy akár már 
jelenleg is kapnak) a közoktatási intézmények si-
keres működésében is. 
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Ugyanakkor továbbra is vannak olyan alkritériu-
mok, amelyek külön történő értékelése nem fel-
tétlenül indokolt a közoktatás területén (pl. 8.a és 
8.b társadalom véleménye és a társadalmi 
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hatáshoz kapcsolódó eredmények, vagy a 2.a és 
2.b a stratégia kialakításához felhasznált külső és 
belső információk szétválasztása). 

Az Eredmények oldali kritériumoknál a modell 
egyértelműen a nagyobb szervezeti önállóság irá-
nyába tolódott el, azaz csak eredményterületeket, 
és nem konkrét mutatókat sorol fel a modell. Ez-
által hagyja, hogy a szervezet önmaga határozza 
meg az általa mérendő eredmény- és teljesít-
ménymutatók körét. 

Ennek a természetes velejáró, hogy a közoktatási 
intézményeknek is át kell gondolniuk saját ered-
mény- és teljesítménymutató rendszerüket. 

A RADAR értékelési logika is lényegesen össze-
tettebbé vált, és számos új elem értékelése is be-
került a módszertanba, ami még pontosabbá teszi 
az értékelést. Ugyanakkor nem szabad elfelejte-
nünk, hogy ezáltal az értékelés logikája nehezeb-
ben átláthatóvá vált, azaz az első alkalmazók 
számára szintén megnehezítheti az önértékelés, 
ezen belül kifejezetten a számszerű értékelés, 
megvalósítását. 

Mindezen változások hatására az önértékelés, és 
a külső értékelés módszertana is egy változáson 
kell, hogy átessen. Egyre jobban ki kell terjednie 
az értékeléseknek a leírt dokumentumokon túli 
működés értékelésére, és számos esetben ki kell 
lépnie a folyamatok és a szabályozott működés 
értékeléséből a szervezeti kultúra értékelésének 
az irányába. Azaz az adatgyűjtés a dokumentum 

elemzés, és a folyamatra fókuszáló interjúk felöl 
eltolódik a szervezetre és a szervezeti kultúra, 
ezen belül például a partner kapcsolati menedzs-
ment kultúra értékelésére vonatkozó interjúk irá-
nyába. Ennek köszönhetően például felértékelőd-
het a partnerekkel végzendő interjúk szerepe, és 
ezen interjúk megtervezése (pl. a mintavétel és 
az interjúra tervezett idő meghatározása). Mára 
ezek az interjúk nem csupán a feltárt tények 
megerősítést kell, hogy szolgálják, hanem új tí-
pusú információk begyűjtésére is lehetőséget kell, 
hogy teremtsenek. 

Jelen cikk csupán a fő változásokat és különbsé-
geket próbálta összegezni az EFQM 2010 és a 
2005. évi KMD modellek között. Ezért ugyan ab-
ban nem képes segítsége adni, hogy minden a 
modellek közötti különbségre és kapcsolatra rá-
világítson, de reményeink szerint segítséget nyújt 
a két modell között kapcsolatrendszer átlátásá-
ban, és a mélyebb összevetés elindításában. 

A két modell közötti átállást segítő, részletesebb 
módszertani elemzés a Verlag Dashöfer gondozá-
sában rövidesen megjelenő, a Minőségfejlesztés 
az oktatásban című kiadványban lesz hamarosan 
olvasható. A közeljövőben megjelenő szakmai 
anyag részletesen, alkritériumonként vizsgálja a 
két modell közötti különbségeket, és kitér a 
RADAR értékelési logikában bekövetkezett válto-
zások elemzésére is. 

______________________________________________________________________________________________________________________________   
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A Semmelweis Egyetem (SE) Küldetésnyilatko-
zatának része: „Egyetemünk vezető szerepre tör 
az egészségügyi ellátás, az egészségfejlesztés, az 
orvos-, egészség- és sporttudományi képzés, a 
kutatás és klinikai innováció, a legkorszerűbb or-
vostudományi technológiák kidolgozása, kipróbá-
lása, bevezetése és mindennapos használata te-
rületén.” 

Minőségirányítás 

A stratégiai tervezés szerves része a legmaga-
sabb szintű minőségi követelmények megterem-
tése és folyamatos fenntartása. A jövő orvosainak 
képzése kiemelt terület, hiszen ők a letéteménye-
sei annak a betegellátásnak, melynek központjá-
ban az emberi élet értéke áll. E területen csak a 
legmagasabb színvonal az egyetlen, mely elfo-
gadható. Ezért fontos, hogy a minőségirányítási 
rendszer és eszköztár az oktatásra is kiterjedjen. 
Kiemelkedő hangsúlyt fektet az egyetem arra is, 
hogy az oktatást komoly kutatási tevékenységgel 
párosítsa, melynek középpontjában az innováció 
és kutatási eredmények hasznosíthatósága áll. A 
kutatási eredményeket az oktatási folyamatba is 
vissza kell csatolni. 

Az Egyetem 2006-ban kezdte centralizált minő-
ségirányítási rendszerének kialakítását az okta-

tás, kutatás, betegellátás területére, melynek 
alapja: 

o egységes szabályozás és szemlélet a klini-
kák, intézetek és laboratóriumok kialakí-
tandó rendszerére (minta dokumentáció-
kat bocsátunk ki), 

o a belső audit és a vezetőségi átvizsgálás 
szabályozása az SE egészére vonatkozó 
eljárási rend, 

o a dokumentációk kiosztása a belső intra-
net hálózaton keresztül, 

o egy (ernyő) tanúsítás az összes szervezeti 
egység számára. 

Jelenleg a tanúsított minőségirányítási rendszer 
25 központi irányítási egységre, 6 intézetre, 8 kli-
nikára, 1 műtőre, 2 laboratóriumra, 2 kft-re ter-
jed ki. A centralizált rendszer módot teremt a 
benchmarking tevékenységre, azaz összehason-
líthatóvá válik az egységek működése. 

Egységes szempontrendszer szerint, eljárásokban 
és protokollokban szabályozzák a tanúsításban 
résztvevők saját folyamataikat az oktatás, kuta-
tás, betegellátás területén. A sok alegységből álló 
rendszer hatékony működése csak úgy érhető el, 
ha a folyamat által érintettek elvárásait állítjuk a 
középpontban. Az érdekeltek igényeit, elégedett-
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ségét folyamatosan figyelemmel kísérjük, érté-
kelés után az eredményeket a vezetői döntések-
hez felhasználva, folyamatosan javítjuk a műkö-
désünket. 

Az érdekelt felekkel kialakított jó kommunikáció 
szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatásaink javítá-
sát azokra a pontokra fókuszáljuk, melyek a leg-
fontosabbak számukra. Az egyetem hármas tevé-
kenysége alapján az érintett csoportok is nagyon 
sokrétűek – és valamennyi rétegnek más-más ér-
deke van. 

A minőségirányítási irányelveknek megfelelően 
fejlesztjük és bővítjük az érdekelt felek elégedett-
ség mérésének rendszerét. Ennek gyakorlati 
megvalósítását segíti új eszközként az egyetem 
számára 2009-ben beszerzett EVASYS felmérés 
készítő és vizsgáztató, web-alapú informatikai 
rendszer. Ebben zárt skálázott, feleletválasztós, 
osztályzatot adó, ill. nyílt kérdések használhatók 
– papír alapú vagy online lebonyolítás választ-
ható. 

Oktatás 

Az oktatás, kutatás folyamatszabályozásának ge-
rincét az egyetem Szervezeti és Működési Sza-
bályzata adja, melyet több egyetemi, kari sza-
bályzat egészít ki. Az oktatási szervezeti egysé-
gek részletes szakmai, valamint munkaköri 
leírásokat adnak az oktatóknak az oktatói/kutatói 
tevékenységükre vonatkozóan. Az oktatás fun-
damentumát jelentő tanterveket, tantárgyi prog-
ramokat az oktatási szervezeti egységek dol-

gozzák ki, az egyetemi TVSZ szerint. A hallgatói 
és az oktatói vélemények kiértékelési eredményei 
a szabályozási folyamat fejlesztésében markáns 
szerephez jutnak. 

Az oktatói munka hallgatói véleményezésének 
célja: 

- hozzájáruljon az oktatás színvonalának 
emeléséhez, 

- növelje az értelmiségi szakemberképzés 
hatékonyságát, 

- lehetőséget biztosítson az egyetem, a karok 
és az oktatási szervezeti egységek vezeté-
sének és oktatói munkájának megismeré-
sére 

- segítse a feltárt hibák és hiányosságok 
megszűntetését, az oktatói munka haté-
konyságának fejlesztését, a tantárgy-fej-
lesztést 

- biztosítsa a hallgatók egyetemi közéletben 
való igényes részvételét (ezáltal is előse-
gítve a minőségi követelmények teljesíté-
sét),  

- hozzájáruljon az egyetem minőségbiztosí-
tási rendszerének folyamatos működéséhez. 

2009-ig a hallgatói véleményezések a hallgatói 
önkormányzatok szervezésében zajlottak. A gya-
korlat azt mutatta, hogy karonként rendkívül el-
térő volt az elégedettségmérés kiterjedtsége és 
gyakorisága. A rendszerépítés során az tapasz-
taltuk, hogy az elvégzett elégedettség mérések 
eredményeit nem csatolták vissza az intézetek-
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hez. Egy új szabályzó rendszer kidolgozása mel-
lett, fontos az oktató kar döntése, mely témakö-
rök véleményeztetése adhat segítséget a további 
változtatásokhoz (pl. oktatási infrastruktúra, tan-
anyag, gyakorlat – elmélet arány, stb.). A karok, 
klinikák, intézetek „Oktatási tevékenység fel-
ügyelete” eljárásban szabályozzák a hallgatói 
elégedettség vizsgálatok gyakoriságát, területét 
és rendjét, valamint annak visszacsatolási mód-
szerét. 

2009-ben indított önértékelési kérdőív kitöltésére 
(EFQM modell szerint) 250 oktatót kértünk meg. 
A kitöltött kérdőívek alapján a jelentést karonként 
értékeltük, és megerősítést nyert, hogy az egyik 
legfontosabb probléma, hogy az oktatási folya-
matok felügyelete igen különböző. Az értékelést 
egységessé, szabályozottá kell tenni, így az egyes 
karok munkája, oktatási színvonala összehason-
líthatóvá válik. 

Az Evasys rendszer egységes informatikai hátte-
ret biztosít az oktatói munka véleményezéséhez. 
Az elmúlt évben már 132 különböző felmérést 
végeztek intézeteink. 2010 első félévében tervez-
zük az egységes kérdőívek kidolgozását, kari 
szinten felelősök kijelölését, a licencek kiosztását. 
Az egységes rendszerben elkészült jelentések 
megbízható alapot nyújtanak arra, hogy az okta-
tói munka minőségfejlesztéséhez döntéselőkészí-
tő adatokat szolgáltassanak. 

A tavasszal indult Diplomás Pályakövető Rendszer 
keretében történt felméréseinket is felhasználtuk 
ahhoz, hogy a hallgatók, végzettek véleményét az 

oktatásról, infrastruktúráról, kollégiumról, egye-
temi életről megkérdezzük. A több mint 1600 
válaszoló nemcsak a skálázott kérdésekre adott 
választ, hanem sokan értékes szöveges véle-
ményt, javaslatot is tettek. A visszacsatolt ered-
mények alapján a kari Minőségbiztosítási bizott-
ságok intézkedési terveket készítenek. 

A kérdőíves felméréseken túl közvetlen, szemé-
lyes kapcsolatokat is kiépítünk a hallgatókkal, el-
sősorban a tehetséges hallgatókat segítő progra-
mokban: 

– Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó 
Program 

– Külföldi Hallgatókat Segítő Program 
– György Pál Karrier Orientációs Program 

(Comenius Program) 
– Szakkollégium 
– Tudományos Diákköri mozgalom 

Az oktatói utánpótlás biztosítása során ezen 
programok résztvevőire kiemelten számítunk. 

Kutatási tevékenység és a kutatási eredmé-
nyek felhasználása az oktatásban 

Egyetemünk életében az elmúlt 5 évben kiemelt 
hangsúlyt kapott a K+F tevékenység. Meghatá-
roztuk a sikerrel pályázható stratégiai területeket, 
illetve a közép és hosszú távú stratégiai K+F 
programokat (Bio-imaging, nanotechnológia, 
gyógyhatású molekulák fejlesztése). Az egyetem 
két kft-t alapított egyrészt pályázatok felkutatá-
sára, menedzselésére, másrészt a portfolió fel-
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mérés, szabadalmaztatás, spin-off cégek alapítá-
sát, üzleti tervírást és a kockázati tőke bevonását 
segítőt. 2004 óta megkétszereződtek a pályázati 
úton megszerzett forrásaink. A K+F tevékenység 
infrastruktúrája az új elméleti oktatási központ 
2009-es átadásával jelentősen javult. 11 bázisla-
bort hoztunk létre, amelyeket nagy értékű mű-
szerekkel szereltünk fel. Az egyetem évente átla-
gosan 1000-1200 publikációt közöl, amelynek fele 
nemzetközi lapban jelenik meg. A cikkek impakt 
faktora 1200-1600 között mozog. Az elmúlt 
években hatékony innovációra serkentettük ku-
tatóinkat, melynek eredményeként az elmúlt 2 
évben 20 új szabadalmat jegyez az egyetem. 

Egyetemünk emblematikus sajátossága, hogy a 
saját, illetve a nemzetközi tudomány új eredmé-
nyei mielőbb alkalmazásra kerüljenek és hatéko-
nyan átkerüljenek az oktatásba. A folyamat ga-
ranciái elsősorban a magas színvonalú kutatást 
végző oktatók. Az előadásokba a legfrissebb tu-
dományos eredmények is bekerülnek (lézercsi-
pesz, atomerő mikroszkóp, stb.). Kutatási 
eredményeink egy része már a graduális képzés-
ben is hasznosul, az anyag színesebbé tételével 
és egyben ízelítőt adva a tárgy fejlődési, kutatási 
lehetőségeiből. Például: konfokális mikroszkópos 
képeken mutatják be a ligand- receptor kötődést, 
a β-arresztin kötődést, receptor internalizáció je-
lenségét. MR Kutatóközpontunk a kutatás mellett, 
az orvosképzésben is aktív szerepet vállal. Társ-
intézményeinkkel közös kutatási határterületek-
hez kapcsolódóan új MSc és BSc képzéseket in-

dítottunk, a bio-informatika és a biológus-mérnök 
képzés területén. 

A klinikákon folyó tudományos munkáról rend-
szeresen beszámolnak a vezető kutatók és a TDK, 
valamint PhD hallgatók. Posztgraduális PhD kép-
zés során közel 1000 hallgatót részesítettünk 
képzésben. 

Mind az egyetemen tanuló diákok, mind középis-
kolások számára rendszeres betekintést engedünk 
a gyakorlati kutatásba és előadásokon, valamint 
gyakorlati bemutatókon ismertetjük meg velük az 
elért eredményeket pl.: Kutatók Éjszakája ren-
dezvény. 

Mindezen eredmények alapján a Semmelweis 
Egyetem 2010.04.16.-án átvehette a „KUTATÓ-
ELITEGYETEM” címet az oktatási minisztertől. 

A minőségi kommunikáció útján 

A betegellátás folyamatának legfontosabb „ve-
vője” a beteg. A betegelégedettségi vizsgálatok 
mellett azonban hangsúlyt kell fektetni, az orvos-
beteg kommunikáció fontosságára. Tudjuk, hogy 
a betegeknek az egészségügyi ellátással való elé-
gedettségét legfőképpen a velük való kommuni-
káció minősége határozza meg. Az orvos kommu-
nikációja a gyógyulás szempontjából is alapvető. 
Ezért kell a kommunikációt már az egyetemen az 
orvos és nővér képzés során oktatni. 

De a kommunikációs kapcsolat a beteg és az in-
tézmény között már az orvossal, nővérrel való 
személyes találkozás előtt elkezdődik. A kórház 
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honlapja, a telefonközpontos, a portás, az admi-
nisztrátorok kommunikációs stílusa, az intézmé-
nyi tájékoztató táblák egyaránt befolyásolják egy 
kórház megítélését. 

Az info-kommunikációs társadalomban fontos a 
gyors, pontos és megbízható információáramlás 
az intézményen belül, valamint az együttműködő 
intézményekkel, szervezetekkel. Az információ-
technológia által kínált új lehetőségek hasznosí-
tása leegyszerűsítheti az eljárásokat, képes pozi-
tívan befolyásolni a szervezet működését, meg-
növelni a vezetés hatékonyságát, ezáltal az intéz-
mény versenyképességét, valamint erősíteni a 
munkatársak identitástudatát. 

Belső kommunikáció 

A Semmelweis Egyetem több mint 50 telephelyen 
5000 feletti felhasználói helyet működtet belső 
információs rendszerében, mely segítségével 
8500 dolgozót kell elérni. Alapvetően fontos, hogy 
az egyetem működésével kapcsolatos informáci-
ókhoz a belső információs rendszer felhasználói 
hozzájussanak.  

Az intézményi működéshez szükséges, igen sok-
féle információt és szolgáltatást az egyetemen 
információsrendszerek szolgáltatják, amelyek 
közül a legfontosabbak: Neptun rendszer, Medsol 
rendszer, SAP rendszerek. A Semmelweis Egye-
temen a belső információs rendszer fejlesztése 
azt a célt tűzte ki, hogy biztosítsa az egymással 
történő együttműködést. A felhasználócsoportok 
közös tevékenységeinek támogatása virtuális 

együttműködési terekben valósulhat meg, ahol 
informálás, információcsere, közös dokumentum-
kezelés, csoportmunka, együttműködési folya-
matok, események, rendezvények szervezése, le-
bonyolítása történik. Ennek a fejlesztésnek a ré-
sze az integrált egyetemi portál kialakítása is, 
amely az egyetemi polgároknak (hallgatók, okta-
tók, munkatársak, vezetők részére) nyújtott in-
formatikai szolgáltatásokat egységes keretbe 
foglalja. Elérhetősége: 

www.semmelweis-egyetem.hu 
Az egyetemi portál informatikai szolgáltatásai 
mellett szükséges megemlíteni a tartalmi szol-
gáltatásokat is, amelyek a belső felhasználócso-
portok munkáját hivatott segíteni pontos, egysé-
ges és könnyen érthető és alkalmazható formá-
ban. Az egyetemi egységekre általános érvé-
nyességgel bíró javaslatok, előírások, utasítások 
rendszeres megjelenítése ill. elérhetőségének biz-
tosítása nemcsak a mindennapi munkavégzést 
könnyíti meg, hanem az intézmény alkalma-
zottainak, hallgatóinak az identitástudatát is erő-
síti. 

A belső információs rendszer szélesebb értelme-
zésekor meg kell említeni a SEMMELWEIS 
EGYETEM című újságot, amely a szorgalmi időben 
3 hetente 3000 példányszámban jelenik meg. 
Nyomtatott változata mellett on-line is olvasható. 
A hallgatók az egyetemi életről a SZINAPSZIS 
című lapot szerkesztik és adják ki. 

Az egyetem kulcsfontosságú eredményeit rend-
szeresen közzéteszi az egyetemi honlapon, saj-
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tómegjelenéseiben, jelentéseiben a felsőbb szer-
vek felé, valamint beszámolók formájában az 
egyetemi újságban. Az eredmények hozzáférhe-
tősége a holnapon az adatvédelem szempontjai-
nak figyelembevételével különböző hozzáférési 
szinteken történik. Az idén a honlapon belül külön 
oldalt indítottak a HÖK számára. A belső informá-
ciós rendszerben szerepet kapnak még a szerve-
zeti egységek faliújságjai, a szóbeli fórumok 
(megbeszélések, ülések), és más formális vagy 
informális összejövetelek (hivatalos és /vagy kö-
tetlen jellegű ünnepek). 

A Semmelweis Egyetem 2009-ben dolgozói elé-
gedettségi felmérést készített, amelynek egy 
fontos része az információáramlás és –kezelés ér-
zékelésének dokumentálása. A válaszok kiérté-
kelése szerint a munkatársak az információáram-
lást közepesen jónak értékelik. Leginkább hasz-
nált kommunikációs eszköz az e-mail, amit a 
vezetékes telefon, valamint az egyetemi mobilte-
lefon követ. Ezután jön a használati sorrendben a 
szóbeli tájékoztatás, majd a körlevél, körposta. 
Az egyetemi honlap, intranet használata a sor vé-
gén található. Ez arra enged következtetni, hogy 
az info-kommunikációs társadalom kihívásainak 
megfelelni nemcsak a kommunikációs eszközök 
fejlesztésével, hanem a felhasználók készségének 
és motiváltságának a kialakításával, erősítésével 
is szükséges. 

A kommunikációs hibák javítása érdekében belső 
felmérést végeztünk az egyetemi újság (Sem-
melweis Egyetem) olvasottságáról, elfogadottsá-

gáról. A kérdőíves lekérdezés eredménye: A fia-
talabbak, a beosztottak, a hallgatók mutatták a 
legnagyobb hajlandóságot a lap megváltoztatá-
sára. A változtatók legnagyobb hányada több ké-
pet és rövidebb cikkeket olvasna szívesen a lap-
ban. A legtöbben praktikus munkahelyi tanácso-
kat látnának szívesen, olvasnának az egyetem 
által fejlesztett újdonságokról, az egyetem veze-
téséről, saját és más egyetemi karokról. Az 
eredményeket 2009. szeptembertől kezdve a 
szerkesztőbizottság már beépíti a lap formai és 
tartalmi megjelentetésébe. 

Külső kommunikáció 

A Semmelweis Egyetem hármas tevékenységének 
(oktatás, betegellátás, kutatás) végzése közben 
aktív és hatékony társadalomépítő szerepet tölt 
be, ezért célja, hogy súlyának megfelelően legyen 
jelen a helyi, regionális, országos és nemzetközi 
közéletben. 

A Semmelweis Egyetem különösen az egészség-
ügyi ellátás területén szoros kapcsolatban van a 
régió lakosságával. Célunk, hogy a kommuniká-
ciós lehetőségeket az egészségügyi ellátás szer-
vezésében kihasználva, megfelelő módon adjon 
hírt a társadalom felé, ezzel is elősegítve az 
egyetemről kialakult pozitív kép társadalmi ”be-
ágyazódását”. A betegek, beutaló intézmények 
számára honlapunkon elérhetőségeink, rendelési 
idők, várólisták és betegségekre vonatkozó tájé-
koztatók találhatók. 
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A társadalom tagjai számára az egyetem kiemel-
kedő tudományos eredményeit, kutató csoportjait 
az alábbi kiadványban ismertettük: Academic 
Excellence in Biomedical Research at Semmelweis 
University Budapest, Hungary címmel. A kiadvány 
a honlapon elektronikus formátumban is olvas-
ható. 2009-ben hoztuk létre Semmelweis 
University Research Database honlapot: 

http://www.sote.hu/usn_rdb/ 

Együttműködés más intézményekkel 

Napjainkban gyakran dolgozunk hálózatban mű-
ködő konzorciális együttműködésben. Az egyete-
men belül létrehoztuk a Nanotechnológiai Háló-
zatot, a Bio-imaging Programot, a Bio-bank Háló-
zatot és a Gyógyszerfejlesztő Hálózatot. Létrehoz-
tuk a Budapest MediPólus Klasztert, amely Európa 
legnagyobb egészségtudományi Klasztere. 

Média megjelenések 

A média megjelenéseket folyamatosan elemezzük 
a megjelenések fajtája, reklámértékük, a leg-
többször megjelent/feldolgozott témák, a legtöb-
bet szereplő egyetemi személyek, esetleges 
trendváltozások szerint. 2009-ben a Semmelweis 
Egyetem összesen 3438 alkalommal szerepelt az 
írott illetve elektronikus sajtóban. Összesen 32 
sajtótájékoztatót, és 3 sajtónapot tartottunk. 
Fontos, hogy a megjelenések 98.4%-a pozitív 
vagy semleges emocionális megítélésű volt.  

A Semmelweis Egyetem fennállásának 240. év-
fordulóját ünnepli ebben a tanévben (alapítás: 
1769. november 7.). Célunk továbbra is a jó 

egyetemi image és a hatékony intézményi kom-
munikáció fenntartása, erősítése. A Semmelweis 
Egyetem neve garancia kell, legyen az elkövet-
kező években is a szolgáltatásainkat igénybeve-
vőknek. Erre alapot szolgál az elnyert kutató-elit-
egyetem cím is. 
 

Nemzetközi kapcsolatok a minőségi oktatás 
és betegellátás szolgálatában 

A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése elősegíti, 
hogy az egyetem a külső környezet változásaira 
gyorsan és rugalmasan reagálhasson. Nyitott, 
versenyképes intézményként jelenjen meg világ-
színvonalú oktatással, kutatással és gyógyítással.  

Idegen nyelvű képzések 

A nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez kiváló 
alapként szolgál az, hogy a Semmelweis Egyete-
men több mint 25 éve folyik idegen nyelvű (angol 
és német) képzés. Az egyetem elsőként a német 
nyelvű orvosképzési programját indította el 1983-
ban, amelyet 1988-ban követett az angol nyelvű 
gyógyszerész-, majd 1989-ben az angol nyelvű 
orvos-, illetve fogorvosképzés életre hívása. Je-
lenleg az orvos-, fogorvos- és gyógyszerész-kép-
zés mellett angolul lehet tanulni ápolónak, szü-
lésznőnek, dietetikusnak, gyógytornásznak, edző-
nek és sportmenedzsernek is. A széles kínálatnak 
köszönhetően a hallgatók mintegy 20 százaléka 
külföldi, (közel 2300 fő), akik 5 kontinens 60 or-
szágából érkeznek. 
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Kar Hallgatói 

létszám* 
Külföldie
k száma 

Külföldi
ek ará-
nya 

Általános 
Orvostudomá-
nyi Kar 

3942 1667 42% 

Fogorvostudo-
mányi Kar 

765 292 38% 

Gyógyszerészt
udományi Kar 

744 132 18% 

Egészségtudo-
mányi Kar 

3173 164 5% 

Testnevelési és 
Sporttudomány
i Kar 

1978 12 0,6% 

Doktori Iskola 
(Ph.D. képzés) 

336 17 5% 

Egyéb 
kurzusok 

340 12 3,6% 

Összesen: 11278 2296 20% 

*A 2009/10-es tanévre beiratkozottak adatai 
alapján 

Nemzetközi alumni kapcsolatok 
Az egyetem 2007-ben indította el nemzetközi öreg-
diák (alumni) programját annak érdekében, hogy a 
több ezer, korábban itt diplomát szerzett külföldi szá-
mára intézményes kapcsolódási lehetőséget biztosít-
son az alma mater és egymás felé. A program azon az 
elven működik, hogy fenntarthatóságának és eredmé-

nyességének záloga az egyetem és öregdiákjai köl-
csönös érdekeltsége. 
Az alumni program keretében az öregdiák adatbázisba 
regisztrált korábbi hallgatók elektronikus hírlevelekben 
kapnak tájékoztatást az egyetem életének fontosabb 
eseményeiről, valamint a különféle továbbképzési le-
hetőségekről. Az egyetem a jövőben a külföldi hall-
gatók kiválasztásának folyamatába, majd pedig okta-
tásukba és vizsgáztatásukba is be kívánja vonni az 
öregdiákokat. Az alumni program kiemelkedő esemé-
nye volt a 2009. május 23-án megrendezésre került 
Semmelweis Alumni Találkozó, amelyen mintegy 300 
olyan külföldi vendég vett részt, aki az egyetemen 
diplomázott, vagy egyetemi képzésének egy részét itt 
végezte el. 
Nemzetközi egyezményes kapcsolatok, csereprogra-
mok  
A Semmelweis Egyetem 30 ország több mint 130 kül-
földi felsőoktatási intézményével működik együtt. A 
partnerintézmények között számos elismert szak-
egyetem is megtalálható, mint például a Károly Egye-
tem (Csehország), a Heidelbergi Egyetem (Németor-
szág), a Karolinska Intézet (Svédország), a Saitama 
Orvosi Egyetem (Japán) vagy a Kaliforniai Állami 
Egyetem Davisi Orvosi Kara (USA). A hagyományos 
bilaterális kapcsolatok mellett az egyetem az Európai 
Unió hallgatói és oktatói mobilitási programjainak ak-
tív részvevője. 
Mind az oktatási, mind a kutatási tevékenységeink si-
kerességében nagy szerepe van a nemzetközi kapcso-
lataink ápolásának ill. az ezek révén nyert tapasztala-
toknak, a másoktól való tanulás lehetőségének. Ku-
tatóink nemzetközi elismertségeit jelzi, az elmúlt 5 
évben több mint 170 kutató dolgozott hosszabb ideig 
külföldi társintézményben. Nemzetközileg is elismert 
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kutatási területek: idegtudományok, onkológia, mole-
kuláris genetika, metabolizmus, celluláris és moleku-
láris élettan, kardiovaszkuláris kutatások, nephrológia, 
gyermekgyógyászat, gasztroenterológia és endokri-
nológia, nanotudományok. 
Új típusú idegen nyelvű képzések 
Felismerve a minőségi felsőoktatás iránti folyamato-
san változó igényeket, a Semmelweis Egyetem a 
közelmúltban több, a hagyományos képzésektől eltérő 
idegen nyelvű programot indított el. 
1.) Európában elsőként a Semmelweis Egyetem szék-

helyen kívüli orvosképzést indított a hamburgi 
Asklepios Klinikán 2008 szeptemberében. 

2.) Az egyetem Egészségtudományi Kara, a Nazareth 
College (USA) és a Laurea University of Applied 
Sciences (Finnország) precedensértékű együttmű-
ködést indított el az ápolóképzés terén. Közös 
tantervfejlesztés, hallgatói csereprogramok révén 
az ápolás szakos hallgatók transzatlanti kettős 
nemzetközi diplomát kapnak. 

3.) Az Egészségtudományi Kara (ETK) elindított szék-
helyen kívüli gyógytornász-képzést a svájci Luga-
nóban. Az ETK tantervének alkalmazásával, a kar 
felügyelete mellett angol nyelven képezik 
Luganóban a gyógytornászokat.  

4.) Előkészületi fázisban van külföldi partnerrel közö-
sen a biotechnológiai-menedzser képzés megindí-
tása az egyetemen, székhelyen kívüli ápolóképzés 
Kínában, kínai egyetem által akkreditált székhelyen 
kívüli „hagyományos kínai orvoslás” képzés az ETK 
karon.  

Minőségirányítási rendszer ismeretek 
Bár az egyetem nagy hangsúlyt fektet az oktatás mi-
nőségének emelésére, az oktatott tárgyak között na-

gyon elhanyagolható a minőségirányítási ismereteket 
adó. Elsősorban a posztgraduális oktatásban van rá 
példa (EMK - Minőség menedzsment az egészségügy-
ben; GYTK – Minőségbiztosítás alapszakképesítés). 
Graduális oktatásban az egyetemen az Egészségügyi 
ügyvitelszervező szakon oktatnak Egészségügyi minő-
ségbiztosítás tárgyat, valamint az ETK-n lehet válasz-
tott tárgyként felvenni az alábbi tárgyakat:  

A közétkeztetés minőségirányítása 
Élelmiszer minőségbiztosítás  
Élelmiszerismeret és minőségszabályozás 
Minőségirányítás (élelmiszer) 
Élelmiszerminőség és biztonság jogi szabályozása 
Szervezési és vezetési ismeretek 
Projektek minőségirányítása 
Minőségmenedzsment (Wellness menedzser –szál-
loda minőség) 

Sem a medikusok, sem az ápolók nem kapnak szerve-
zett oktatást a MEES követelményekről, ill. más az 
egészségügyben használt minőség rendszerekről. En-
nek hiánya akkor érezhető igazán, amikor a minőség-
irányítási rendszer építésére szánja el magát egy-egy 
klinika. Az ismeretek hiánya miatt sok ellenállást 
emészt fel a munkatársak meggyőzése, hiszen nem 
látják, ismerik a rendszer előnyeit, hozadékait. Más-
részt állandó, intenzív oktatásra van szükség a felké-
szítés folyamán. Nagyon fontos szerintem, hogy az 
egyes tárgyak oktatása során már azt is hallják a 
hallgatók, hogy milyen indikátorok használhatók az 
egyes tudományágak területén. Ezen ismeretek nagy-
ban elősegítenék a minőség központú gondolkodást a 
napi betegellátás, oktatás során. 

______________________________________________________________   
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A Minőségbiztosítás alprojekt tevékenységeit az alábbi 
szakmai szükségletek, hiányok okozta kihívások hívták 
életre. 

Az első kihívás az, hogy a magyarországi szak- és fel-
nőttképző intézmények számára nincs felület és lehetős-
ég arra, hogy minőségirányítási rendszerüket/önértéke-
lésüket egységes kereteken belül megmutathassák. A 
szak- és a felnőttképző intézmények képzéstípusai, fel-
építése közötti különbség gátat szab az egyenrangú, 
megbízható megmérettetésnek. 

A második kihívás az elsőből fakad, miszerint az ered-
mények bemutathatósága, széles körű megismerése is 
lehetetlenné válik. A nehézség pedig ebből adódóan a 
hatékonyság és az eredményesség felmérése mindkét 
képzési szerkezetre vonatkozóan és egymáshoz képest 
is. Egy olyan formai és tartalmi követelményrendszer ki-
dolgozására lett szükség, amely egységesíti és össze-
hangolja a jelenleg működtetett rendszereket. 

Már itt, a bevezetőben is fontos hangsúlyozni, hogy az 
alprojekt fejlesztési munkájának keretében NEM egy új 
minőség megközelítésről, minőségirányítási rendszer ki-
alakításáról van szó, hanem a már meglévő rendszerek-
re támaszkodó, azok bevált struktúráját, szemléletét és 
gyakorlatait átvevő, egyúttal az európai irányvonalakhoz 
és keretrendszerekhez is illeszkedő Egységes Szakkép-
zési Minőségbiztosítási Keretrendszer (továbbiakban 
ESZMK) kidolgozásáról. 

A mai magyarországi minőségirányítást/minőségbiztosí-
tást a szakképzésben a rendszerek, megközelítések, 
módszerek sokasága jellemzi – gyakran egy intézmény 
keretein belül is. 

A 90-es évek közepén a szakképzésre adaptált EFQM 
Modellen alapuló önértékelési rendszerrel indult el az a 
folyamat, amellyel kezdetét vette a szakképzés-
ben/szakképző intézményekben a minőségközpontú 
gondolkodás fejlesztése. Ezt követte egy ágazati szintű 
fejlesztés, a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfej-
lesztési program, amelynek fő célja a partnerközpontú 
működés és az arra épülő teljes körű minőségirányítási 
rendszer (TQM) megvalósítása volt. Legfontosabb új-
donsága, hogy elsőként a közoktatás és az annak részét 
képező iskolai rendszerű szakképzés területére kifeje-
zetten az oktatási ágazat sajátosságainak megfelelő mi-
nőségfejlesztési modellek és módszerek kerültek kidol-
gozásra. 

A következő lépés a Közoktatás Minőségéért Díj (KMD) 
megalapítása volt 2002-ben, amelynek önértékelési ke-
retrendszere bármely típusú közoktatási intézményre 
(óvoda, általános iskola, gimnázium, szakiskola, szakkö-
zépiskola) alkalmazható, de a modell alkalmazásakor 
minden szervezetnek az egyéni működési sajátosságait 
kell figyelembe vennie. 2003-ban indult kifejezetten a 
szakiskolai képzésre vonatkozó, leginkább a munkaerő-
piacra való bejutást elősegítő komplex fejlesztési prog-
ram, a Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP). Az SZFP 



 

keretében kidolgozott, az önértékelés elvégzéséhez 
szükséges Szakiskolai Önértékelési Modell (SZÖM) egy 
olyan komplex módszertani eszközzel segítette az in-
tézményeket, amely figyelembe vette a szakiskolák spe-
cialitásait, lehetővé tette a fokozatos bevezetést úgy, 
hogy mindvégig az intézmény nevelési-oktatási-képzési 
tevékenységét helyezte az önértékelés középpontjába. A 
program első része 2006-ban fejeződött be. A második 
szakasz (SZFP II.) az első fázis fejlesztéseinek eredmé-
nyeire építve célul tűzte ki a munkaerőpiachoz, a gazda-
sági élethez, illetve a demográfiai változásokhoz való ru-
galmas alkalmazkodóképesség elősegítését. 

A hazai szakképzés területéhez kapcsolódik a felnőtt-
képzés, azonban minőségbiztosítási szempontból jelen-
leg erős határvonal húzódik az iskolai rendszerű szak-
képzés és a felnőttképzés között. A felnőttképzéshez 
kapcsolódó minőségirányítási rendszer a 2002-től mű-
ködő felnőttképzési akkreditáció. „Intézményakkreditá-
ciót csak az az intézmény kaphat, amely rendelkezik 
humánerőforrás-tervvel, a képzési tevékenység megva-
lósításának alapjául szolgáló folyamatleírásokkal, vala-
mint minőségpolitikával, minőségcélokkal, minőségirá-
nyítási rendszerrel és önértékelési rendszerrel.” 

(http://www.kepzesevolucioja.hu/index.php/component
/content/article/35-minsegbiztositas/175/ 13. oldal) 

A felsőfokú szakképzésre mint a felsőoktatás és a szak-
képzés közötti speciális területre vonatkozóan is megje-
lentek már törekvések a minőségirányítással kapcsolat-
ban. Ezek a minőségbiztosítási/minőségirányítási köve-
telmények azonban általában beépülnek a felsőoktatási 
intézmény/szakképző intézmény minőségbiztosítási 
rendszerébe. 

Noha a szak- és felnőttképzésben a minőségirányí-
tás/minőségbiztosítás közel tizenöt éves múltra tekint 
vissza, mindmáig nem alakult ki egy egységes, közös 
alapokon nyugvó szemléletmód és megközelítés. 

A fentiekben a teljesség igénye nélkül bemutatott folya-
matot áttekintve látható, hogy jelenleg soktípusú minő-
ségbiztosítási rendszer bevezetésével és működtetésével 
próbálkoznak az intézmények, és minőségbiztosítási 
előéletüktől és minőségszakmai felkészültségüktől füg-
gően különböző a bevezetettség és a működtetés mér-
téke is. 

A fentiek értelmében szükség van egységes minőség-
képre, minőségtudatra, egységes minőségirányítási 
rendszer bevezetésére. 

A folyamatos belső és külső értékelés elválaszthatatlan a 
hatékony minőségi működéstől. 

Az intézményi tevékenység színvonalának, hatékonysá-
gának fejlesztésében a belső értékelés meghatározó 
szerepet játszik, általa egyre tudatosabbá válik az intéz-
mény működése. Ez a folyamatos elemzés visz el a va-
lódi minőségfejlesztéshez, minőségbiztosításhoz. 

Nagy jelentősége van a külső értékelésnek is, hiszen 
térségi, illetve országos szinten is szükség van arra, 
hogy az oktatás- és szakképzés-irányítás, a fenntartók, 
a fogadó felsőoktatási intézmények, a munkáltatók 
folyamatosan képet alkothassanak az intézmények 
tevékenységéről, a folyamatok eredményességéről. 

Ezekből az alapokból kiindulva teremtjük meg az egysé-
ges ön- és külső értékelési rendszert a TÁMOP 2.2.1-
08/1-2008-0002 projektben végrehajtandó fejlesztések 
során. 
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A „2. Minőségbiztosítás” alprojekt célja tehát egy olyan 
rendszerszintű keret létrehozása, amely megoldást ad a 
fentiekben részletezett problémákra és minden tekintet-
ben illeszkedik az Európai Unió által a szakképzés minő-
ségbiztosítására meghatározott irányelvekhez is. 

Ezeket a jellemzőket szem előtt tartva Európában első-
ként dolgoztuk ki a TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 
projekt keretében a Közös Minőségbiztosítási Keret-
rendszer (The Common Quality Assurance Framework, 
továbbiakban CQAF)/ Európai Szakképzési Minőség-
biztosítási Referencia Keretrendszer (European Quality 
Assurance Reference Framework, továbbiakban EQARF) 
alapján az Egységes Szakképzési Minőségirányítási 
Keretrendszert (ESZMK). A szakképzésben évekkel ez-
előtt elindult egy határozott elmozdulás a tartalmi 
szabályozás egységesítésének irányába [moduláris, 
kompetenciaalapú OKJ, szakmai és vizsgaköve-
telmények (szvk) stb.]. A folyamat folytatásaként az 
ESZMK az iskolai rendszerű szakképzés és a felnőttkép-
zés közös minőségirányítási alapokon történő szabá-
lyozásával alapot jelenthet a magyarországi szak- és 
felnőttképzés minőségirányítási szempontból történő 
egységesítéséhez is. 

Az ESZMK az intézményeket összehasonlíthatóvá teszi, 
illetve az uniós elvárásokat is szem előtt tartva elősegíti 
a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacra való bejutás 
lehetőségét a végzett tanulók számára. Az egységes 
rendszer szerinti működés feltárja a hibás, illetve 
felesleges folyamatokat, továbbá lehetőséget biztosít 
azok korrigálására is. A folyamatos ön- és külső 
értékelés, a rendszer működtetése és fenntartása 
hosszú távon az oktatás és képzés színvonalának emel-
kedését, az intézmények optimális működését biztosítja. 

Az összehasonlíthatóság mint kiemelt szempont lehe-
tővé teheti az alkalmazók számára munkájuk eredmé-
nyeinek hiteles visszajelzését, illetve elősegítheti az in-
tézmények közötti egészséges verseny feltételeinek ki-
alakítását, ami mindenképpen javítja az intézmények 
munkájának hatékonyságát és színvonalát. 

A fejlesztés során az alkalmazók (szak- és felnőttképző 
intézmények) részére módszertani segédleteket készí-
tettünk, amelyek tartalmazzák a rendszer leírását, az al-
kalmazás feltételeit, módszereit. A rendszer alkalmazá-
sának megkönnyítése érdekében készül egy on-line mó-
don elérhető adatbázis (Minőségbiztosítási Informatikai 
Rendszer – MBR), amely a felhasználók számára egy-
szerűsíti a dokumentumok kitöltését és hosszú távon tá-
mogatja az adatszolgáltatáson alapuló összefoglaló 
elemzések és statisztikák elkészítését is. 

Országos lefedettségű mentori hálózat is segíti a beve-
zetést, a működést és a fenntarthatóságot. A mentorok 
a fejlesztés során segítséget nyújtanak a rendszer mód-
szertani és technikai bevezetésében is. Jelenleg közel 
1100 azon alkalmazó intézmények száma, amelyek 
majd az MBR-t fő minőségbiztosítási felületként hasz-
nálják. Az intézményspecifikus módszertani felkészítések 
segítik az alkalmazók hatékony felkészülését, és biztos 
tájékozódást a rendszer későbbi használata során. 

Célindikátorok bemutatása 

Az alprojekt munkatársai a minőségbiztosítási rend-
szer akadálytalan bevezetése érdekében 2010 végéig 
1000 főt készítenek fel a minőségbiztosítási rendszer 
alkalmazására. 
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Érintettek köre 

Közvetlen célcsoport: 

– a szak- és felnőttképző intézmények (isko-
lák, TISZK-ek, felnőttképző intézmények), 

Közvetett célcsoport: 

– az intézmények minőségbiztosítással foglal-
kozó szakemberei, intézményvezetők, 

– a szakképzésben tanulók, a felnőttképzésben 
részt vevők, 

– munkáltatók, munkavállalók, 

Érintettek köre: 

– a felügyelő bizottságban részt vevők (Fel-
ügyelő Tanács, Tanácsadó Testület), kama-
rák, RKK-k, TISZK-ek, szakpolitikai döntés-
hozók, intézményfenntartók. 

 

Magyarország részvétele a szakképzés minőségbiz-
tosítása terén folyó európai szakmai együttműkö-
désben 

Az alprojekt fentiekben részletesen kifejtett céljainak 
megvalósítását jól segíti Magyarország aktív részvétele a 
szakképzés minőségbiztosítása terén folyó európai szakmai 
együttműködésben. A szakképzést irányító minisztérium 
(korábban Szociális és Munkaügyi Minisztérium, ma 
Nemzetgazdasági Minisztérium) megbízásából a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a kezdetek óta, 
2005-től aktívan közreműködik az EU Bizottság által 
létrehozott és működtetett Európai Szakképzési 
Minőségbiztosítási Hálózat (European Network for Quality 

Assurance in VET, továbbiakban EQAVET) munkájában. A 
szakképzési minőségbiztosítással kapcsolatos európai 
fejlesztési feladatokat az Intézet részéről szakértőként a fel-
adatot évek óta Molnárné Stadler Katalin látja el, akit 2007-
ben nemzeti képviselőként a Hálózat Igazgatóságának 
tagjává választottak (megbízatását 2012-ig meghosszab-
bították). 

Emellett hazánk a 2005-2013. évekre szóló Szakképzés-
fejlesztési stratégiában és a 1057/2005 (V.31.) Kor-
mányhatározatban megfogalmazott célokkal kinyilvánította 
magas szintű elkötelezettségét a Közös Minőségbiztosítási 
Keretrendszer alkalmazása iránt. A Szakiskolai Fejlesztési 
Programban folyó minőségfejlesztési tevékenység kere-
tében -az elsők között az Európai Unióban- jelentős számú 
szakképző iskolában került bevezetésre és alkalmazásra a 
„Minőség a szakképzésben” EU Szakmai Munkacsoport által 
2003 során kidolgozott „Közös Minőségbiztosítási Keret-
rendszer”-en (CQAF) alapuló, a hazai sajátosságok 
figyelembevételével az iskolai rendszerű szakképzésre 
adaptált Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer 
(SZMBK). 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-án 
európai jogszabályt –Ajánlást- fogadott el a szakképzés 
Európai Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszerének 
(EQARF) létrehozásáról, amely viszonyítási eszközként fogja 
segíteni a tagállamokat abban, hogy a CQAF-ra építő/épülő 
és az azt továbbfejlesztő közös európai referenciák alapján 
előmozdítsák és figyelemmel kísérjék (monitoring) 
szakképzési rendszereik folyamatos javítását, fejlesztését. A 
Referencia Keretrendszernek hozzá kellene járulnia a 
szakképzés minőségének javulásához, valamint a 
szakképzés-politikai intézkedések, fejlesztések tagállamok 
közötti jobb átláthatóságához és összhangjához, ezáltal 
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pedig a kölcsönös bizalom erősítéséhez, a munkavállalók és 
tanulók mobilitásának és az egész életen át tartó tanulás 
(Life-Long Learning) elősegítéséhez, támogatásához. 

Az Ajánlás értelmében legkésőbb az elfogadását követő 24 
hónapon belül -azaz 2011. június 18-ig- valamennyi 
tagországnak ki kell dolgoznia az Európai Minőségbiztosítási 
Referencia Keretrendszer bevezetésére vonatkozó nemzeti 
szintű stratégiáját, a nemzeti jogszabályokkal és gya-
korlattal összhangban, amelyek egyaránt vonatkoznak a 
rendszerszintre és az intézményi szintre. Ennek megfelelő-
en az EQAVET Hálózat legfontosabb feladata jelenleg a tag-
országok (szakmai – módszertani) támogatása az EQARF 
bevezetésére irányuló nemzeti stratégiák elkészítésében. Az 
EQAVET Hálózat 2010-2013 közötti munkaprogramjának 
megvalósítási folyamatában kulcsfontosságú -stratégiai- 
szerep jut az érdeklődő tagországok képviselői közül az 
alábbi feladatokat ellátó két munkacsoportnak: 

1. Útmutatások, eszközök kifejlesztése a tagországok 
támogatására az EQARF bevezetés nemzeti megkö-
zelítésének, stratégiájának kidolgozásában. (Ennek a 
munkacsoportnak a munkájában Magyarország ré-
széről Molnárné Stadler Katalin szakértő vesz részt.) 

2. A szakképzési minőség indikátorok (EQARF indi-
kátorok) rendszer- és intézményi szintű alkalmazása 
az EQARF bevezetésének és a tagországok be-
számolási kötelezettségének támogatására. (Ebben 
a munkacsoportban Magyarországot az NSZFI 
képviseli Kiszter István személyében. A munkacso-
port elnöki teendőinek ellátására az EU Bizottság 
Molnárné Stadler Katalint kérte fel.) 

Az alprojekt által megvalósított tevékenységek 
szakmai tartalmának részletezése 

Szakmai módszertan megalapozása/kidolgozása 

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrend-
szer kidolgozásához, megvalósításához meg kellett 
határozni a rendszer alkalmazási területét, eljárásait és 
a rendszert alkotó folyamatok kapcsolódásának leírá-
sát. Szükséges volt részleteiben tanulmányozni a 
használatban lévő minőségbiztosítási/minőségirányítási 
rendszereket (EFQM, TQM, ISO 9001:2000, COMENIUS 
2000 I. és II. intézményi modell, Felnőttképzési akkre-
ditáció, SZMBK stb.); elemezni és értékelni az eddigi 
alkalmazási tapasztalatokat. 

Elemzést kellett készíteni a szak- és felnőttképzésben 
alkalmazott minőségbiztosítási rendszerek és modellek 
kategorizálhatóságáról és szabványhűségéről, valamint 
a tanúsíthatósági kritériumoknak való megfelelésről. 
Rögzíteni kellett a fejlesztendő rendszer koncepcionális 
alapvetéseit, melynek keretében meghatározásra kerül-
tek azok a folyamatok, amelyek bekerülnek a szabályo-
zási körbe, illetve azok a minőségelemek, amelyek nem 
zárhatók ki a rendszer építése folyamán. Össze kellett 
állítani a rendszer kidolgozásához szükséges 
indikátorok listáját, amely biztosítja a rendszerfej-
lesztés kimeneti eredményét. 

Fentiek értelmében egy részletes tanulmány elkészítése 
volt a jelentős rendszerfejlesztési munka első állomása. 
„Az Egységes Minőségirányítási Keretrendszer beveze-
tése” című tanulmány (továbbiakban Tanulmány) célja 
a jelenlegi helyzet ismertetése, részletes bemutatása, a 
magyarországi szakképzésben használatos minőségirá-
nyítási megközelítések (rendszerek és modellek) össze-
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hasonlítása és elemzése. Megfogalmazásra került egy 
javaslat a rendszer bevezetését támogató adatbázisra 
vonatkozóan, amelynek kialakításakor figyelembe 
veszik a Szakiskolai Fejlesztési Programban létrehozott 
Benchmarking adatbázist és annak működési tapaszta-
latait is. A Tanulmány elemzi a rendszer bevezetéséhez 
szükséges jog(szabály)i hátteret, és javaslatot fogal-
maz meg az új rendszer bevezetéséhez szükséges 
változtatásokra, az Egységes Szakképzési Minő-
ségirányítási Keretrendszer (ESZMK) alkotóelemeire és 
felépítésére, a keretrendszer szerkezetére, az Egységes 
Szakképzési Önértékelési Modell (ESZÖM) 
követelményrendszerére, továbbá a minőségirányítási 
rendszer szervezeti hátterének (ágazatirányítási, 
regionális szervezeti, és intézményi szintű) feladataira 
is. 

A Tanulmány az alábbi fő tartalmi elemekből épül fel: 

− a szak- és felnőttképzésben jelenleg alkalmazott 
minőségirányítási rendszerek és önértékelési model-
lek bemutatása; 

− a bevezetni kívánt Egységes Minőségirányítási 
Keretrendszer eredeti megfelelőjének, a Közös 
Minőségbiztosítási Keretrendszernek (CQAF), vala-
mint továbbfejlesztett változatának, az Európai 
Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keret-
rendszernek (EQARF) a bemutatása; 

− a kialakítandó, a szakképzés egységes egészként 
történő kezelését célzó Egységes Minőségirányítási 
Keretrendszer meghatározása;  

− a Keretrendszerhez kapcsolódó támogató rend-
szerek (mentori hálózat, minőségbiztosítási adatbá-
zis, szervezeti háttér) meghatározása, bemutatása; 

− a bevezetéshez szükséges jogszabályi változások 
bemutatása. 

Az intézményeknek nyújtandó szakmai támogatás 
egyik fontos eszköze a „Módszertani Kézikönyv az 
Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer 
bevezetéséhez” (továbbiakban Kézikönyv), amely a 
Tanulmányra épít, támogatja az abban részletesen 
bemutatott keretrendszer bevezetését a szak- és fel-
nőttképző intézményekben. Célja, hogy módszertani 
segítséget nyújtson az Európai Szakképzési Minőség-
biztosítási Referencia Keretrendszerhez (EQARF) is il-
leszkedő, a szak- és felnőttképzést folytató intézmé-
nyek ön- és külső értékelését is magában foglaló 
minőségirányítási keretrendszer eredményes intézmé-
nyi bevezetéséhez. Bemutatja és elemzi az ESZMK ele-
meit (lláássdd  11..  sszz..  ttáábblláázzaatt) -minőségpolitika, minőség-
irányítási rendszer: szakképzési folyamatmodell, Egy-
séges Szakképzési Önértékelési Modell és egységes 
szakképzési indikátorrendszer-, amelyekbe beépültek 
az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia 
Keretrendszer (EQARF) indikatív jellemzői és intézmé-
nyi szinten értelmezhető indikátorai. Módszertani segít-
séget nyújt a bevezetéshez, részletesen bemutatva a 
megvalósítás folyamatát, módszertani segédleteket és 
sablonokat ad a bevezetés eredményes megvalósításá-
hoz, továbbá részletes értelmezési és számítási útmu-
tatót az önértékelés Eredmények oldalához kapcsolódó 
indikátorrendszerhez. 
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sz. Megnevezés Tartalom 

1. Minőségpolitika A szakképző intézmény küldetésének és jövőképének meghatározása. 
Az intézményi célrendszer és a hozzá kapcsolódó indikátorok, a szervezetre vonatkozó minőségcélok 
meghatározása. 
Minőségügyi stratégia, a minőségirányítás működtetésének célja. 
A minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos vezetői elkötelezettség, a rendszer működtetésének 
feltételei. 

2. Minőségirányítási 
rendszer 

Részletezve: 2.1-2.4 

2.1. Folyamatok 
szabályozása 

A folyamatmodell alapján az intézmények szabályozzák a kötelezően szabályozandó folyamatokat és 
az intézményi működés szempontjából fontos szabályozási körbe bevonható folyamatokat. 
Szabályozási területek: 
Vezetés-irányítás működési terület. 
Partnerkapcsolatok irányítása és működtetése működési 
terület. 
Emberi erőforrások menedzselése működési terület. 
A szakképző intézmény működtetése és egyéb erőforrásainak menedzselése működési terület. 
A nevelés-oktatás-képzés működési terület főfolyamatai, folyamatai. 
Helyi képzési kínálat tervezése főfolyamat. 
Beiskolázás, felvétel főfolyamat. 
Pályaorientáció, szakmai előkészítés, szakmaválasztás, előzetes ismeretek felmérése és beszá-
mítása főfolyamat. 
Éves pedagógiai tervezés főfolyamat. 
Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása főfolyamat. 
Tanulás támogatása főfolyamat. 
A tanulócsoport pedagógus által történő vezetése főfolyamat.  
Módszertani kultúra és eszköztár működtetése, fejlesztése főfolyamat. 
Pedagógusok pedagógiai, szakmai együttműködése főfolyamat. 
A tanulók/képzésben részt vevők mérése, értékelése főfolyamat. 
Helyi moduláris, kompetenciaelvű tantervek, tananyagok fejlesztése, bevezetése főfolyamat. 
Mentálhigiéné és prevenció főfolyamat. 



 
sz. Megnevezés Tartalom 

2.2. Partneri igény- és 
elégedettségmérés 
rendszere 

A szakképző intézményeknek azonosítaniuk kell partnereiket, szabályozni kell a partneri kommu-
nikációt. 
Rendszeresen (évente) mérni kell a szakmai szolgáltatás szempontjából kulcsfontosságú közvetlen 
partnerek igényét és elégedettségét. 
A szakképző intézményeknek meg kell határozniuk a partneri igény- és elégedettségmérés mód-
szereit és el kell készíteniük a partneri mérés mérőeszközeit, az Egységes Szakképzési Önértékelési 
Modell 6. és 7. kritériumának figyelembevételével. (A közvetlen partnerek és a munkatársak 
elégedettségével kapcsolatos eredmények. A közvetlen partnerek véleménye a szakképző intéz-
ményről és teljesítményéről. A munkatársak véleménye a szakképző intézményről és teljesítmé-
nyéről.) 

2.3. Egységes 
Szakképzési 
Önértékelési 
Modell (ESZÖM) 

A modell szerinti önértékelés kötelező. 
Az önértékelési modell az alábbi kritériumokból áll: 
Adottságok: 
1. Vezetés-irányítás. 
2. Intézményi stratégia. 
3. Emberi erőforrások menedzselése. 
4. Közvetett partnerkapcsolatok irányítása, erőforrásokkal való gazdálkodás. 
5. A szakképző intézmény folyamatai. 
Eredmények: 
6. A közvetlen partnerek elégedettségével kapcsolatos eredmények. 
7. A munkatársak elégedettségével kapcsolatos eredmények. 
8. A társadalmi, szakmai és közéleti hatással kapcsolatos szakképző intézményi eredmények. 
9. A szakképző intézmény kulcsfontosságú eredményei. 
 Az önértékelés során az Adottságok oldali kritériumok esetében kötelező az intézményi 

működésnek és az alkalmazott módszereknek az alkritérium-szintű bemutatása. 
 Az önértékelésben az Eredmények oldali kritériumok esetében alkritérium szinten, mérési terüle-

tenként kötelező legalább egy indikátor bemutatása; a modellben megjelölt kötelező 
kulcsindikátorok bemutatása minden esetben kötelező. 

2.4. Indikátorrendszer Az Egységes Szakképzési Önértékelési Modellhez (ESZÖM) kapcsolódó indikátorok. 
Kulcsindikátorok az európai uniós, az ágazati, a regionális célokhoz kapcsolódó indikátorok, amelyek 
kötelező és ajánlott kulcsindikátorokra tagozódnak. 
Benchmarking indikátorok: amelyek a kulcsindikátorok mellett az intézményi specialitások figye-
lembevételével az intézmények fejlesztéseit támogatják. 
Elektronikus felületen elérhető indikátorrendszer: amely a származtatott indikátorokat alapadatok-
ból állítja elő, más adatbázisok felhasználásával; a szakképző intézmények és a döntéshozók 
számára az adatok elemzésére, szűrésére, lekérdezésére nyújt lehetőséget. 

11..  sszz..  ttáábblláázzaatt::  AAzz  EEggyyssééggeess  SSzzaakkkkééppzzééssii  MMiinnőőssééggiirráánnyyííttáássii  KKeerreettrreennddsszzeerr  eelleemmeeii  

(http://www.kepzesevolucioja.hu/index.php/component/content/article/35-minsegbiztositas/175/ 34. oldal) 
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Az Egységes Szakképzési Önértékelési Modell 
(ESZÖM) szakképző intézmény-specifikus önérté-
kelési eszköz a teljes körű intézményi önértéke-
léshez; komplex, illeszkedik a szakképző intézmé-
nyek feladataihoz és működéséhez, szakmai-műkö-
dési sajátosságaihoz. 
Az ESZÖM a teljes szakképzésben, azaz mind az is-
kolai rendszerű szakképzésben, mind pedig a szak-
képesítés célú felnőttképzésben alkalmazható, a-
mely a későbbiekben kiterjeszthető a nyelvi és az 
általános képzésre is. 
Alkalmazása segítséget nyújt az intézményeknek a 
törvényi kötelezettségek (pl. az IMIP és a felnőtt-
képzési akkreditáció önértékelésre vonatkozó 
követelményei) teljesítésében is. Követelményrend-
szere kompatibilis a szakképzésben jelenleg alkal-

mazható és leggyakrabban alkalmazott önértékelési 
modellekkel, így az EFQM Modellel, a Közoktatás 
Minőségéért Díj (KMD) Modellel, a Szakképzési 
Önértékelési Modellel (SZÖM); és egyben biztosítja az 
Európai Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer 
(EQARF) intézményi szintre értelmezhető indikátorainak 
és az intézményi szintre vonatkozóan megfogalmazott 
indikatív jellemzőinek a teljes körű vizsgálatát is azáltal, 
hogy a fejlesztés során ezek beépítésre kerültek az 
önértékelési modellbe. 
Az alábbi ábra az Egységes Szakképzési Önértékelési 
Modell felépítését szemlélteti. 9 fő átfogó vizsgálati 
területre –kritériumra– tagolódik, amelyek az in-
tézményi működés és az intézmény által elért ered-
mények minden területét teljes körűen lefedik. 

 
11..  sszz..  áábbrraa..  EEggyyssééggeess  SSzzaakkkkééppzzééssii  ÖÖnnéérrttéékkeellééssii  MMooddeellll  ffeellééppííttééssee  
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Az Egységes Szakképzési Önértékelési Modell a Szak-
iskolai Fejlesztési Program keretében kidolgozott 
SZÖM-re épül, annak továbbfejlesztésével jött létre. A 
SZÖM-öt a Közös Minőségbiztosítási Keretrendszer 
(CQAF) iskolai rendszerű szakképzésre történt adaptá-
ciója folyamatában fejlesztették ki a szakképző iskolák 
(szakiskolák és szakközépiskolák) önértékelési tevé-
kenységének elősegítésére és támogatására. A fej-
lesztés során megtörtént a SZÖM kiterjesztése a fel-
nőttképzésre, azaz a modell kérdéseinek és indiká-
torainak átgondolása a teljes szakképzésre (iskolai 
rendszerű szakképzés és szakmai célú felnőttképzés); 
szükség esetén azok módosítása, pontosítása, kiegé-
szítése. 

Az önértékelési modellben az Adottságok kritériumai-
ban számozott kérdések szerepelnek, amelyek az 
alkritériumok bemutatásához nyújtanak segítséget. A 
kérdések között vannak olyanok, amelyek csak az is-
kolai rendszerű szakképzésre relevánsak, vagy csak a 
felnőttképzésre; de olyanok is, amelyek mindkét kép-
zési formára. Ezért az egyes kérdéseknél jelölésre 
került, hogy az adott kérdés elsősorban az iskolai 
rendszerű szakképzésben (I), vagy a felnőttképzésben 
(F), vagy mindkettőben (I+F) értelmezhető, vagy 
esetleg csak adott részkérdések értelmezhetők az 
egyes képzési típusokban (I+F, vonatkozó jellemzők). 
Például: 

- 3.b.3. Hogyan történik a 7 éves továbbképzési kö-
telezettség teljesítésének egyéni szintű tervezése? 
(I) 

- 5.b.9. Hogyan tervezik meg felnőttképzési prog-
ramjaikat, hogyan határozzák meg a felnőttképzési 
kínálatukat? (F) 

- 4.a.2. Mely közvetett partnerek igényeit és elége-
dettségét méri az intézmény, és milyen módon? 
Milyen rendszerességgel és hogyan vizsgálják felül 
az igény- és elégedettségmérés rendszerét? (I+F) 

Az önértékelési modell Eredmények kritériumaiban 
találhatók azok az indikátorok, amelyek arra adnak 
választ, hogy az intézmény által alkalmazott módsze-
rek meghozták-e az intézmény által elvárt sikereket, 
azaz az intézmény elérte-e a kitűzött céljait. A mo-
dellben szereplő indikátorok az alábbi módon kerültek 
csoportosításra: 

A szakképzési kulcsindikátorok két csoportra osztha-
tók. Az ESZÖM-modellben félkövér betűvel jelzett in-
dikátorok mérése kötelező az intézmény számára, 
ezek ugyanis azok a szakképzési kulcsindikátorok, 
amelyek egy intézmény működésének alapvető meg-
ítélésében kulcsfontosságú szerepet töltenek be. Eze-
ket az indikátorokat jelzi a megnevezésük mellett zá-
rójelben található K betű (K), amely a kötelező 
kulcsindikátorra utal. A kötelező kulcsindikátorok 
mellett vannak még az ajánlott kulcsindikátorok, 
amelyek szintén fontosak egy intézmény működésé-
nek megítélésében, és az intézmények minőségfej-
lesztését támogató indikátorrendszerének további 
kulcsfontosságú elemeit jelentik. Ezeket az indikátoro-
kat az ESZÖM modellben félkövér, dőlt (AK) jelölés-
sel láttuk el. 

Külön jelölésre kerültek a modellben a benchmarking 
indikátorok, ahol a meghatározás mellett zárójelben 
egy dőlt (B) betű található. A benchmarking indikáto-
rok mérése ugyan nem kötelező, de mindenképpen 
ajánlott az intézmények számára. A Minőségbiztosítási 
Informatikai Rendszer (MBR) használata -amely tar-
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talmazza a kulcsindikátorokat, az ajánlott kulcsindi-
kátorokat és a benchmarking indikátorokat is- olyan 
információkhoz juttathatja az intézményeket (például 
összehasonlító adatokat kaphatnak), amelyek támo-
gatják az erősségek és a fejlesztendő területek, a fej-
lesztések meghatározását és megvalósítását egyaránt. 
Ugyanakkor az önértékelés során az intézmények a 
modellben szereplő indikátorokon kívül további saját 
mért indikátorokat is rögzíthetnek és értékelhetnek. 

Elmondhatjuk tehát, hogy az ESZÖM alkalmazása ré-
vén az iskolai rendszerű szakképzés és felnőttképzés 
ugyanazt az önértékelési modellt használva végzi az 
önértékelést. Az ESZÖM kritérium és alkritérium szin-
ten egyaránt kötelező az iskolai rendszerű szakkép-
zésben és a felnőttképzésben is, mivel ezeken a szin-
teken a követelmények, az értékelési területek olyan 
általános módon kerültek megfogalmazásra, amelyek 
értelmezhetők mindkét képzési típusra. A kifejtést se-
gítő kérdések és az indikátorok esetében azonban 
vannak olyanok, amelyek csak a felnőttképzésben, és 
vannak olyanok, amelyek csak az iskolai rendszerű 
képzésben értelmezhetők. Az egyes kérdések és indi-
kátorok értelmezésénél pedig az adott szervezetre vo-
natkozóan szükséges bemutatni az adottságokat és az 
eredményeket, ami egyben azt is jelenti, hogy az 
ESZÖM követelményrendszerét minden intézménynek 
értelmeznie kell önmagára, saját működésére. 

Az EQARF indikatív jellemzőinek és indikátorainak be-
építése az Egységes Szakképzési Önértékelési Modell 
követelményrendszerébe pedig lehetővé teszi, hogy az 
intézmények önértékelésük során kitérjenek a szak-
képzés európai közös minőségi alapkövetelményeknek 
a vizsgálatára is. 

Az ESZMK alkotóelemei között -koncepció szintjén- 
meghatározásra került az ESZMK-hoz tartozó, terve-
zett külső értékelési rendszer is. 

Az alábbiakban ennek rövid bemutatása következik. 

Az önértékeléshez kapcsolódó külső értékelés hangsú-
lyos alkotóeleme a közös európai szakképzési minő-
ségbiztosítási eszközöknek – így a CQAF-nak és az 
EQARF-nak. A két -belső és a külső- értékelési eljárás 
kombinációja folyamatosan ellenőrizhető és hiteles 
visszajelzést ad arról, hogy a bevezetett vagy 
tervezett tevékenységek és akciók eredményeként 
hogyan halad a szakmapolitikai célok elérése. 

A bevezetni javasolt, az önértékelési rendszerhez kap-
csolódó külső értékelés 1. támogató-fejlesztő és 2. 
minősítő (ellenőrző-szankcionáló) jellegű értékelés, 
amely támogatja az intézmények fejlesztését, de 
szankciórendszerével minősíti is azokat. Ez a külső 
értékelési rendszer vonatkozik az iskolai rendszerű 
szakképzésre és az akkreditált felnőttképzési intézmé-
nyekre is. 

 

Az intézmények minőségirányítási rendszerének 
működését támogató külső értékelési elemek 

A fejlesztő típusú értékelés célja: az intézményi minő-
ségirányításon belül a folyamatos fejlesztés képessé-
gének kialakítása és a fejlesztések megvalósításába 
külső támogató elemek bevonása. Ezek a támogató 
elemek lehetnek: 
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 A benchmarking adatbázis működtetése. 

A Szakiskolai Fejlesztési Programban kifejlesz-
tett adatbázis szerkezetének továbbfejlesztése, 
amely alkalmas az iskolai rendszerű szakképzés 
és a felnőttképzés együttes kezelésére. 

 Peer Review típusú (kollégák általi, barátságos) 
külső értékelés működtetése. 

A Szakiskolai Fejlesztési Programban beveze-
tett, önkéntességen és európai módszertanon 
alapuló külső értékelési forma, az ún. Peer 
Review célja az „átvilágított” szakképző intéz-
mény támogatása minőségbiztosítási és minő-
ségfejlesztési törekvéseiben a másoktól való ta-
nulás, a jó gyakorlatok megismerése és átvé-
tele, a meglévő intézményi tudás multiplikációja 
útján. 

 Tanfelügyeleti, szakértői külső ellenőrzés. 

Az intézmények szakmai támogatását biztosító 
rendszer –amely egy külső szakmai kontrollt 
jelent az intézmények számára– alapja az in-
tézményi önértékelés lenne, amelynek alapján a 
fejlesztendő területek javítására, fejlesztésére 
külső szakértőt vehetnének igénybe az intézmé-
nyek.  

 Minőségfejlesztési módszertani képzések, hori-
zontális tanulás. 

A külső értékelés támogató elemei segítséget nyújta-
nak az intézmények számára szakmai és pedagógiai 
munkájuk javításához is. 

 

Az intézmények külső értékelése 

Az intézmények külső értékelésének alapja az intéz-
ményi önértékelés és a minőségirányítási rendszer 
működésének, működtetésének a vizsgálata. A külső 
értékelés második eleme a minősítő értékelés, ez 
alapján minősítésre kerül bizonyos ciklikus rend-
szerességgel – 5 évenként – az intézmények műkö-
dése mind az iskolai rendszerű képzésben, mind a fel-
nőttképzésben. 

A külső értékelés módszertanában egy kétfokozatú el-
lenőrzést célszerű bevezetni. A külső értékelés során 
az értékelők az intézményi önértékeléséből indulnak 
ki, annak dokumentumelemzését végzik, vizsgálják az 
eredmények valódiságát, interjúkat, felméréséket vé-
geznek. Vizsgálják a minőségirányítási rendszer mű-
ködtetését, a vezetői elkötelezettséget, az indított fej-
lesztések megfelelőségét és eredményeit, az intéz-
ményi folyamatok szabályozottságát, a folyamatok 
működését, a PDCA (Plan–Do–Check–Act) logika al-
kalmazását a minőségfejlesztésben. A kockázati té-
nyezők azonosítása során részletes vizsgálati tervet 
készítenek; a problémás területekre és az egyes 
részterületek ellenőrzésére szakértőket vonnak be. E 
szakértői vizsgálat során végezhetnek tudásszint-mé-
rést, a foglalkozások, tanórák elemzését, vizsgálhatják 
az intézményi partnerkapcsolatokat, az intézmény 
szervezeti rendszerét, az erőforrás gazdálkodását, 
illetve bármely, az előzetes vizsgálat során kockáza-
tosnak ítélt területet. 

A külső értékelés értékelő jelentéssel zárul, amely 
összefoglalja az intézmények erősségeit és fejlesz-
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tendő területeit. A jelentésben minősítik az intézményi 
működést. 

A külső értékeléshez szankciók is kapcsolódnak, ame-
lyek 6 szintje az alábbi: 

1. Az intézmény működése kiváló: példaértékű jó 
gyakorlatokat alakított ki. 

2. Az intézmény működése megfelelő: a javasla-
toknak megfelelően fejlesztési tervet kell készí-
tenie. 

3. Az intézmény működése sok hiányosságot tar-
talmaz: fejlesztési tervet kell készítenie és egy 
éven belül be kell mutatnia a fejlesztések ered-
ményeit. 

4. Az intézmény működése alapvető hiányosságo-
kat mutat: szakértők bevonásával fejlesztési 
tervet kell készítenie, amelyet az ellenőrző 
szervezet hagy jóvá és az intézménynél egy 
éven belül újbóli ellenőrzést kell végezni. 

5. Az intézmény működését korlátozni kell: bizo-
nyos tevékenységeket nem folytathat, forráso-
kat nem vehet igénybe. 

6. Az intézmény működési engedélyét, akkreditá-
cióját meg kell vonni. 

Amennyiben a fentiekben bemutatott és javasolt külső 
értékelési rendszer megvalósul,  

1. biztosítja a tanulók/képzésben részt vevő fel-
nőttek jogainak és érdekeinek védelmét; 

2. biztosítja, hogy a képző intézmények minőségi 
oktatást-képzést nyújtsanak a tanulók/képzés-
ben részt vevő felnőttek számára; 

3. támogatást nyújt az intézmények számára a 
szükséges korrekciók elvégzéséhez, működé-
sük, illetve szakmai munkájuk és eredményes-
ségük folyamatos fejlesztése érdekében; 

4. intézményi szinten hitelesíti az önértékelés 
eredményeit, megerősíti a fejlesztési irányokat; 

5. rendszeres adatgyűjtéssel és adatelemzéssel, a 
vizsgálatok eredményeinek összegzésével helyi, 
regionális, valamint országos fejlesztéseket ala-
poz meg. 

A külső értékelési rendszer bevezetéséhez és működ-
tetéshez elengedhetetlenül szükséges a jogszabályi 
feltételek és háttér megteremtése, úgy mint 

• a külső értékelés támogató rendszerének szer-
vezeti kialakítása, a támogató rendszer finan-
szírozásának biztosítása, 

• a külső értékelést végző szervezet létrehozása, 
felhatalmazása, 

• a külső értékelés módszertanának leírása, 

• a külső értékelés szankciórendszerének alkal-
mazása, 

• a külső értékelői és szakértői rendszer létreho-
zása, 

• az intézményi akkreditáció és a külső értékelés 
jogi összekapcsolása. 
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Fontos továbbá, hogy szervezeti kereteit tekintve a 
szakképzés-felnőttképzés-oktatás irányításától függet-
len országos szervezet lássa el a külső értékeléssel 
kapcsolatos feladatokat. 

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrend-
szer bevezetését támogató módszertan többszöri 
egyeztetést, széles körű konszenzusteremtést, folya-
matos korrekciót  igényelt annak érdekében, hogy va-
lamennyi szakmai elvárásnak megfeleljen. 

Az alprojekt fejlesztésének az Európai Unió által elfo-
gadott nemzetközi sztenderdeknek is meg kell felelnie, 
így -többek között- az elfogadott EQARF indikátorokat 
be kellett építeni a módszertanba. Az EQARF Ajánlás 
2. sz. mellékletében foglalt 10 db európai szakképzési 
rendszerszintű indikátor jelenleg Európában érvényes 
értelmezése 2009 novemberében az ENQA-VET „Indi-
kátorok” Tematikus Munkacsoport munkájának ered-
ményeképpen került publikálásra. A módszertan átdol-
gozásával párhuzamosan megkezdődött a Felkészítő 
anyag kidolgozása, amely az alkalmazók felkészítése-
kor került felhasználásra. 

A kulcsindikátorok széles szakmai plénum bevonásával 
több körben felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat 
célja a bevezetés sikerének érdekében az volt, hogy a 
kulcsindikátorok mindegyike az intézmények kötelező 
statisztikai adatszolgáltatásaiból átemelhető legyen. 
Ezek a következők: a KIR-STAT (Közoktatási Informá-
ciós Rendszer), az NSZFI felügyelete alá tartozó OSAP 
1665: Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
1665. sz. adatlap a felnőttképzésről; valamint a VNY: 
Országos vizsga-nyilvántartás az OKJ-be tartozó szak-
képesítésekről. 

Az indikátorok alábbi, hármas csoportját határoztuk 
meg: 

A kulcsindikátorok a stratégiai célokhoz kötődő és az 
intézmény értékelése szempontjából meghatározó je-
lentőségű indikátorok. A kulcsindikátorok közé az in-
tézményi szinten is értelmezhető EQARF indikátorok is 
bekerültek. (Például: 9.a.2.c: Adott képzést sikeresen 
befejezett tanulók/képzést megkezdett tanulók/részt-
vevők aránya (K) (I+F) – EQARF indikátor: Végzettsé-
gi arány a szakképzési programokban (A szakképzési  
programokat) elvégzők (hivatalos végzettséget szer-
zők) százalékos aránya a szakképzési programokba 
belépők számához képest). 

 A kötelező kulcsindikátorok (K) a fent említett meglé-
vő statisztikai adatszolgáltatásokból megkaphatók, így 
ezeket az intézmények adatszolgáltatásként megkap-
ják. 

 Az ajánlott kulcsindikátorok (AK) az intézményi minő-
ségirányítás és minőségfejlesztés szempontjából fon-
tos kulcsindikátorok, ezek meghatározását, gyűjtését 
az intézményeknek kell elvégezniük. 

A projektgazda Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Intézet fenntartja a lehetőségét annak, hogy a Mód-
szertani Kézikönyvet a pilot projekt lezárását köve-
tően, az alkalmazók és velük együtt dolgozó mentorok 
véleményének és tapasztalatainak felhasználásával, a 
beérkező javaslatok és jó gyakorlatok beépítésével, 
valamint az állandóan változó élet- és munkakörülmé-
nyeknek megfelelően felülvizsgálja és bővítse. 

A szoftver- és adatbázis-fejlesztés keretében az indi-
kátor-eredmények rögzítésére, az adatok tárolására 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 11-OK Oktatási különszám szám 2010. november 67/77 oldal



 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 11-OK Oktatási különszám szám 2010. november 68/77 oldal

és kezelésére online módon elérhető, felhasználóbarát 
kialakítású adatbázis (Minőségbiztosítási Informatikai 
Rendszer - MBR) készül ((lláássdd  22..  sszz..  áábbrraa)).. Az indiká-
torokat a minőségbiztosítási adatbázisban kell rögzíte-
niük a rendszer felhasználóinak. Az adatbázis egysze-
rűsíti a dokumentumok kitöltését és hosszú távon tá-
mogatja az összefoglaló elemzések és statisztikák ké-
szítését. A közös adatbázis révén lehetőség van az 
eredmények összehasonlítására, illetve egy adott in-
tézmény tekintetében a trendvizsgálatra is. Az adat-
bázis létrehozásával az alprojektnek további célja, 
hogy a szak- és felnőttképző intézmények kapjanak 
kézzelfogható, alkalmazható eszközt az egymástól va-

ló tanuláson keresztüli folyamatos fejlesztés megvaló-
sításához. 

Az MBR adatbázis a Szakiskolai Fejlesztési Program-
ban kifejlesztett és működtetett Benchmarking adat-
bázis szerkezetének továbbfejlesztése, amely alkal-
mas az iskolai rendszerű szakképzési és a felnőttkép-
zési intézmények adatainak egységes struktúrában 
történő, együttes kezelésére. Az adatbázisban szere-
pelnek a szakképzés-specifikus kötelező (már meglévő 
adatszolgáltatásból átemelt) és ajánlott kulcsindikáto-
rok, amelyek a szakképzés európai uniós, ágazati és 
regionális céljaihoz kapcsolódó rendszerszintű és az a-
zokból származtatott intézményi szintű indikátorokat 
jelentik; valamint a benchmarking indikátorok is. 

 
22..  sszz..  áábbrraa  MMiinnőőssééggbbiizzttoossííttáássii  IInnffoorrmmaattiikkaa  RReennddsszzeerr  ((MMBBRR))  ffeellééppííttééssee  

 



 
 

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási  
Keretrendszer bevezetése 

Az alprojekt keretében megvalósított tevékenységek között 
kiemelt szerepet kap az Egységes Szakképzési Mi-
nőségirányítási Keretrendszer bevezetésének intézményi 
támogatása, az alábbiakban részletezve a támogató kör-
nyezet elemei. 

 
Országos lefedettségű mentori hálózat  

Országos lefedettségű mentori hálózat segíti a pilot projekt 
során a bevezetést és a működést. A mentori hálózat létre-
hozásához közbeszerzési eljárás keretében 60 fő mentort 
választottunk ki. Kiválasztásukkor fontos szempont volt a 
minőségügyben szerzett többéves gyakorlati tapasztalat, a 
szak- és felnőttképzés alapos ismerete, az ezen területen al-
kalmazandó gyakorlati(as) tudás, valamint a TÁMOP 2.2.1-
08/1-2008-0002 célcsoportjaival összefüggő szakképzési, 
felnőttképzési fejlesztések, lehetőségek átfogó ismerete. A 
régiónként arányos létszámmal (6-11 fő) működő mentori 
csoportok biztosítják az országos lefedettséget. A régiós 
mentori csoporton belül a vezető mentor irányítja a kapcso-
lattartást a csoporton belül és kapcsolatot tart az alprojekt 
vezetésével. A mentorok az alprojekt szervezésében egy 
kétnapos felkészítésen vettek részt, ahol megismerkedtek a 
fejlesztés főbb szakmai irányvonalaival és eddigi eredménye-
ivel. A felkészítésen és az utána következő időszakban régi-
ónként véleményezték az Egységes Szakképzési Minőségirá-
nyítási Keretrendszert (ESZMK) és az Egységes Szakképzési 
Önértékelési Modellt (ESZÖM). 

A mentori hálózat elsődleges feladata az intézményekben az 
ESZMK bevezetésének és működtetésének szakmai és tech-
nikai segítése, támogatása. Ugyanakkor a mentorok már a 
fejlesztés során is segítséget nyújtanak a rendszer szakmai 

és technikai kialakításában azáltal, hogy véleményt és fej-
lesztési javaslatokat fogalmaznak meg a projekt szakmai 
tartalmára, illetve technikai lebonyolítására vonatkozóan. A 
rendszer országos pilot bevezetése során a rendszer zökke-
nőmentes elindításának előkészítése céljából tartott tájékoz-
tatók és a helyszíni intézményi tanácsadás alkalmával a 
mentorok segítséget nyújtanak az intézményeknek az intéz-
ményi specifikumoknak megfelelő bevezetés érdekében, to-
vábbá az intézmény rendelkezésére állnak minőségbiztosítá-
si, szakmai, informatikai kérdésekben is. Emellett fontos, 
hogy a mentorok intézményi és szervezeti kapcsolatokat 
építsenek ki és tartsanak fenn a részt vevő szak- és felnőtt-
képző intézményekkel. 

Az alkalmazók felkészítése 

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer 
bevezetésének feltétele az intézmények szakmai anyagok-
kal, felkészítéssel történő támogatása, tájékoztatása a men-
tori hálózat működtetésével, felkészítések szervezésével. Az 
intézmények különböző szintű ismeretekkel rendelkeznek a 
minőségirányítás területén, ezért a bevezetés sikeréhez 
elengedhetetlen az egységes minőségügyi módszertani fel-
készítés. 

2010. március 8-án megkezdődtek a módszertani felkészíté-
sek az ESZMK bevezetésével kapcsolatban. Az intézményi 
indikátorszám (1000) elérése többkörös megkeresés esetén 
is nagy nehézségekbe ütközött, ezért az alprojekt 2010. áp-
rilis hónap folyamán 2 alkalommal pótfelkészítést is tartott. 
Így összesen 16 alkalommal került sor felkészítésekre: 5 al-
kalommal Budapesten és 11 alkalommal vidéki helyszíne-
ken, régiónként általában 2 helyszínen (lásd az alábbi ábrá-
kat). Mindkét pótfelkészítésen száz fölötti alkalmazó jelent 
meg, ezzel az alprojekt több mint 1000 alkalmazót részesí-
tett módszertani felkészítésben. 
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A felkészítések során előadások és gyakorlatok keretében 
megismerték a résztvevők az ESZMK elemeit, a külső érté-
kelés módszertanát, valamint részletesen bemutatásra 
kerültek az intézmények és a mentorok feladatai, a szerző-
déskötés feltételei. A felkészítéseket 6 tréner bevonásával és 
a mentorok közreműködésével bonyolította az alprojekt. 
A régiós módszertani felkészítések második részét, ahol már 
a támogató adatbázissal (Minőségbiztosítási Informatikai 
Rendszer) ismerkednek meg az intézmények, 2010. novem-
ber 8. és november 15. között összesen 15 alkalommal 
szervezi az alprojekt. 

Szükséges az első fázis (tavaszi felkészítések) intézményi és 
a mentori tapasztalatait is beépíteni a novemberi felkészíté-
sek programjába, továbbá a felkészítéseken a felvetődött 
konkrét módszertani problémák megoldásához is segítséget 
kapnak az intézmények. Mindezek miatt a 2. képzési nap 
szakmai programjának kidolgozásához kérdőíves felmérés 
készült mind az intézményi alkalmazók, mind a mentorok 
körében annak érdekében, hogy kiderüljön, milyen mód-
szertani problémákkal találkoztak az ESZMK bevezetés elő-
készítése során, valamint hogy mihez és milyen segítséget 
várnának a továbbiakban a programtól. 
 

Magyar Minőség XIX. évfolyam 11-OK Oktatási különszám szám 2010. november 70/77 oldal



 

Intézményi feladatok 
A pilot projektben részt vevő intézményeknek az alábbi 
feladatokat kellett elvégezniük: 
Az ESZMK bevezetésének előkészítéseként az intézmé-
nyekben egy átfogó minőségügyi helyzetfelmérést és 
helyzetelemzést kellett végezni („Helyzetfelmérési adatlap” 
alapján). Ennek keretében az ESZMK intézményi bevezeté-
sét támogató mentorok az intézmények vezetőivel és mun-
katársaival/szakembereivel együttműködve felmérték az in-
tézményi minőségirányítás jelenlegi – ESZMK – bevezetést 
megelőző – szintjét és helyzetét, a meglévő irányítási rend-
szerek/működési gyakorlat Egységes Szakképzési Minőségi-
rányítási Keretrendszerhez viszonyított állapotát és az intéz-
mény felkészültségét az ESZMK bevezetésére, valamint 
meghatározzák a sikeres bevezetéshez megvalósítandó fela-
datokat. 

A minőségirányítási rendszer (MIR) helyzetfelmérésének és 
helyzetelemzésének keretében az alábbi szempontok, tartal-
mi elemek vizsgálatára kellett kitérni: 

- az alkalmazott, bevezetett minőségirányítási rend-
szerek megléte, számbavétele, jellemzői; 

- az intézmény célrendszere (stratégiai célok, a straté-
giához kapcsolódó intézményi célok és azok 
megvalósulásának sikerkritériumai); 

- az intézmény kapcsolatrendszere (partnerek, kiemelt 
partnerek, együttműködési formák); 

- az intézmény mérési rendszere: partneri igény- és 
elégedettségmérés, egyéb intézményi mérések, érté-
kelések és ellenőrzések; 

- a szabályozott folyamatok listája; 

- a minőségirányítási tevékenység szervezeti keretei-
nek megléte, működésének bizonylatai stb., 

- intézményi fejlesztések, innovációk. 

A helyzetfelmérés segítségével és eredményeképpen az 
intézmény és a mentor egyaránt képet alkothatott az in-
tézmény eddigi minőségirányítási és/vagy önértékelési 
múltjáról, illetve jelenlegi gyakorlatáról, valamint ezen te-
vékenységeket esetlegesen támogató szervezeti háttérről; a 
vezetői és munkatársi elkötelezettségről a minőségfejlesztés 
és az intézményfejlesztés iránt; a PDCA-logika meghonoso-
dásáról a szervezet működésében; a minőségfejlesztést tá-
mogató szervezeti kultúra és szervezeti keretek meglétéről, 
hosszú távú működtetési lehetőségeiről; az intézményben 
párhuzamosan működő minőségirányítási és önértékelési 
rendszerek, valamint a párhuzamosan futó fejlesztések il-
leszkedéséről és egymással és az intézményi működéssel 
való összehangoltságáról. A helyzetfelmérés révén lehetőség 
nyílt feltérképezni azokat az intézményi területeket is, ame-
lyeken az intézménynek feltehetőleg intenzívebb mentori se-
gítségre lesz szüksége. 

A helyzetfelmérés eredményei, megállapítási alapján meg 
kellett határozni, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az 
adott intézményben az ESZMK bevezetéséhez, és el kellett 
készíteni a bevezetésre vonatkozó ütemtervet (az „Intézmé-
nyi ESZMK bevezetési ütemterv” sablon kitöltésével), amely 
alapján a bevezetés megvalósul. Ennek célja, hogy az intéz-
mények felmérjék, milyen ütemezésben és hogyan fogják az 
ESZMK-t (vagy annak hiányzó elemeit) bevezetni legkésőbb 
2012-ig. A bevezetési ütemterv tehát a tanácsadási idő-
szakon túlmutató terv, amely a pilot projekt befejezését kö-
vető 2 évre vonatkozóan tervezi meg az intézmény minő-
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ségirányítási rendszerének kialakítását, továbbfejlesztését az 
ESZMK-val összhangban. 

Az átfogó ESZMK bevezetési ütemterv -az intézmény fel-
készültségétől függően- a következő feladatokat tartalmaz-
hatta: 

- az intézményi célrendszer kialakítása, felülvizsgálata; 

- az ESZÖM-mel kompatibilis partneri mérési rendszer 
kialakítása; 

- a kötelező folyamatszabályozások elkészítésének 
ütemezése;  

- az intézményi indikátorrendszer kialakítása, intézmé-
nyi indikátorok mérési rendszerének működtetése; 

- az indikátorok (kötelező kulcsindikátorok felülvizsgá-
latát, ajánlott kulcsindikátorok, benchmarking indiká-
torok) feltöltési menetrendjének kialakítása, határ-
idejének meghatározása; 

- az első önértékelés időpontjának és megvalósítási 
folyamatának meghatározása; 

- további -a helyzetfeltárás alapján- az intézmény által 
megállapított feladatok. 

A bevezetési ütemtervben részletesen meg kellett határozni 
a bevezetéssel kapcsolatos 

- feladatokat; 

- az egyes feladatok felelőseit, résztvevőit; 

- az alkalmazott módszereket; 

- a szükséges erőforrásokat; 

- a feladatok megvalósításának határidejét; 

- az elvárt eredményt és a keletkezett dokumentu-
mo(ka)t. 

Az intézmény önmaga által végzett értékelésében kiemelt 
szerepe van az intézmény működéséhez kapcsolódó ered-
mények számszerű értékelésének. Ennek az értékelésnek 
fontos eleme az adatok idősoron történő elemzése, valamint 
az intézményi eredmények más szer történő összehasonlítá-
sa. Ehhez kíván segítséget nyújtani -az Egységes Szakkép-
zési Minőségirányítási Keretrendszer (ESZMK) részeként- az 
Egységes Szakképzési Önértékelési Modell (ESZÖM) ered-
mények oldalán meghatározott indikátorrendszer. 

Az elemzéseket segíti az MBR, amely lehetővé teszi az 
adatok egységes kiszámítását, értelmezését és az adatok 
összehasonlítását. Az intézmény által elkészített, az intézmé-
nyi célrendszerhez kapcsolt intézményi indikátorrendszer 
adatait a projekt lezárásáig ebbe az adatbázisba kell fel-
töltenie a szak- és felnőttképző intézménynek. 

Az szakképző intézményi indikátorok mindhárom cso-
portjának [kötelező kulcsindikátorok (K), ajánlott kulcsindi-
kátorok (AK) és benchmarking indikátorok (B)] tekintetében 
az ESZÖM Modell és az az alapján készített indikátortáblázat 
megadja, hogy az indikátorokat hol lehet értelmezni: vannak 
csak iskolai rendszerben működő szakképző iskolákra érvé-
nyes, ott mérendő indikátorok (I); vannak csak felnőttkép-
zésben mérendő indikátorok (F); és vannak mind az iskolai 
rendszerű szakképzésben, mind a felnőttképzésben gyűj-
tendő indikátorok (I+F). 

Az indikátorok alkalmazásához az egységes értelmezés és 
összehasonlíthatóság érdekében minden indikátorra kiterje-
dő értelmezési és számítási útmutató készült (a Kézikönyv 
részeként), az alábbiak szerint (egy-egy példával szemlél-
tetve). 
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Mindkét képzési típusra (iskolai rendszerű szakképzésre és felnőttképzésre)  
egyaránt érvényes kötelező kulcsindikátor 

 

No. 
Indikátor  

megnevezése 
Indikátor definiálása, kiszámítása 

19. A szakképző 
intézményi le-
morzsolódás mértéke 
(intézményt elhagyó 
tanulók/képzésben 
részt vevők aránya) 
(K) (I+F)  

9.a.2.b 

[%] 

 

A szakképző iskolában/(tag)intézményben/felnőttképzési intézményben lemor-
zsolódott tanulók/képzésben részt vevők aránya a teljes szakképző iskolai és 
felnőttképzési intézményi tanulói/képzésben részt vevők létszámához viszo-
nyítva. 

Lemorzsolódott tanulónak tekintendő az a tanuló/képzésben részt vevő, aki a 
vizsgált időszakban bármilyen okból nem az adott iskolában/felnőttképzési in-
tézményben folytatta a tanulmányait. 

Példa: 

A vizsgált tanév során a 9. évfolyamon 6 fő, a 10. évfolyamon 10 fő, a 11. év-
folyamon 5 fő, a 12. évfolyamon 2 fő hagyta el az intézményt. Azaz összesen 23 
fő szakította meg a tanulmányait a vizsgált időszakban, a tanév során 6 fő 
érkezett. 

Az iskola szakképzésben részt vevő tanulóinak száma 550 fő volt a vizsgált tanév 
OSA októberi statisztikája alapján.  

A mutató számítása: 23 fő/550 fő*100 = 4,18%. 

Egyéb megjegyzés: 

Nem tekintjük az indikátor kiszámításánál lemorzsolódásnak, ha a tanuló a 
szakközépiskolából a tanév során a szakiskolai képzésre megy át, vagy ha a 
tanév során szakmát vált az intézményen belül. 

 
A sorszám mellett megadásra került az indikátor neve és jellege (K): kötelező kulcsindikátor, (I+F): iskolai 
rendszerű szakképző intézményben és felnőttképzési intézményben egyaránt értelmezett indikátor, 9.a.2.b: 
az ESZÖM önértékelési modellben az indikátor pontos helye, valamint szöveges meghatározás és példa az 
indikátor számítására. 



 

Az iskolai rendszerű szakképzésben alkalmazandó ajánlott kulcsindikátor 
 

No. Indikátor megnevezése Indikátor definiálása, kiszámítása 

17. Képzést lezáró eredmények/vizsgaeredmé-
nyek vagy minősítések szakképesítésenként 
(AK) (I) 

9.a.2.a 

[eredmények átlaga szakképesítésenként] 

A szakképző iskolában/(tag)intézményben a képzéseket 
lezáró eredmények képzésenként/szakképesítésenként. 

Példa: 

Kőműves szakképesítésben a végzettek átlaga: 3.8. 

 
A sorszám mellett megadásra került az indikátor neve és jellege (AK): ajánlott kulcsindikátor, (I): iskolai 
rendszerű szakképző intézményben értelmezett indikátor, 9.a.2.a: az ESZÖM önértékelési modellben az 
indikátor pontos helye, valamint szöveges meghatározás és példa az indikátor számítására. 
 

Mindkét képzési típusra (iskolai rendszerű szakképzésre és felnőttképzésre)  
egyaránt érvényes kötelező kulcsindikátor 

 

No. Indikátor megnevezése Indikátor definiálása, kiszámítása 

58. Egy tanulóra/képzésben részt ve-
vőre jutó pályázaton nyert fejlesz-
tési összeg (I+F) 
9.b.6.c 
[Ft/tanuló] 

A vizsgált időszakban a szakképző iskola/(tag)intézmény/felnőttképzési 
intézmény által a pályázati forrásból megvalósított fejlesztések összegének egy 
tanulóra/képzésben részt vevőre eső része tanévenként/képzési évenként. Ez 
lehet az intézmény által elkölthető pályázati pénz, vagy pályázaton nyert gép, 
illetve eszköz is, melyek értéke meghatározható. 
A pályázatokhoz tartozó önrészt is bele kell számítani a pályázati bevételbe. 
Példa: 
A vizsgált tanévben az intézmény 24 500 000 Ft-ot nyert el pályázatok ke-
retében. 
A tagintézmény teljes tanulólétszáma: 700 fő. 
A mutató számítása: 24 500 000 Ft/700 tanuló=35 000,00 Ft/tanuló. 

 

A sorszám mellett megadásra került az indikátor neve és jellege (B): benchmarking indikátor, (I+F): iskolai 
rendszerű szakképző intézményben és felnőttképzési intézményben egyaránt értelmezett indikátor, 9.b.6.c: 
az ESZÖM önértékelési modellben az indikátor pontos helye, valamint szöveges meghatározás és példa az 
indikátor számítására.
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Kimeneti indikátorok bemutatása 
A Minőségbiztosítás alprojekt fejlesztésében a minő-
ségbiztosítási rendszer akadálytalan bevezetése érde-
kében 1000 fő kerül felkészítésre a rendszer alkalma-
zására. 1 fő/intézmény (maximum 1200 intézmény) 
felkészítését vállalta az alprojekt. 

Felkészítettnek tekinthetőek azokat a résztvevők, akik 
a 2 éves fejlesztés végén a küldő intézményükről szó-
ló, az új követelményeknek megfelelő adatokat bevi-
szik az MBR-be. Az adatok értékelésre kerülnek, így 
követhető az intézmény működésének folyamata, és 
ellenőrizhető a bevezetés megvalósulása. 

 

Az alprojekt által megvalósított  
tevékenységek hatásai 

− Mindenki számára elérhetővé válnak az e-
gyes iskolai rendszerű szakképzést/ felnőtt-
képzést megvalósító intézmények munkájának 
minőségéről szóló, egységes elvek alapján 
rögzített, az összehasonlíthatóságot lehetővé 
tevő adatok, információk. 

− A rendszer biztonságosan, egyszerűen fenn-
tartható a szak- és felnőttképző intézmények-
ben. 

− A felkészített mentorok és alkalmazók segít-
ségével és a folyamatos kapcsolattartással ki-
küszöbölhetővé válnak a rendszerrel kapcsola-
tos tévedések és félreértések. A rendszer 
használata és alkalmazása egységesebben és 
könnyebben zajlik. 

− A legjobb gyakorlatok megoszthatóvá vál-
nak. A Módszertani Kézikönyv és az egységes 
eljárásrend hatására a fejlesztések folytatha-
tók. Az Egységes Szakképzési Minőségirányí-
tási Keretrendszer bevezetése garantálja az e-
gyenrangú elbírálási, intézményértékelési 
rendszert, amely elősegíti a munkaerő-piaci 
rugalmasság javulását, ezáltal a gazdaság 
tervezhető szegmensének növelését. Az ön- 
és külső értékelést teljesebbé teszi a mun-
káltatók véleményének visszacsatolása. 

− A minőségről szóló információk révén vala-
mennyi célcsoport támpontot kap döntéseihez 
(helyi szakképzés-irányítás és –fejlesztés, 
fenntartói döntések a minőség és humánerő-
forrás-gazdálkodás kérdésében, iskolaválasz-
tás, intézményválasztás az át- és továbbkép-
zésekhez). 

− Az ESZMK kiterjesztése a szak- és felnőtt-
képző intézmények racionális, átlátható műkö-
désének tervezhetőségét könnyíti meg, előse-
gíti a szétaprózódott képzési intézményrend-
szer koncentrálódását, hosszú távon javul a 
működési hatékonyság és a szakképzés minő-
sége. 

 
Összességében az ESZMK bevezetésével egy olyan 
eszközt kapnak a szak- és felnőttképző intézmé-
nyek, amelynek segítségével mind az iskolai rend-
szerben, mind a felnőttképzésben egy, az EQARF kö-
vetelményeit is teljesítő minőségirányítási rendszert 
működtethetnek. 



 

A rendszer bevezetése -integrált megközelítése ré-
vén- segíti a ma még elkülönülő iskolai rendszerű 
szakképző, valamint felnőttképző intézmények mi-
nőségirányítási szempontból történő összehasonlí-
tását. Ugyanis jelenleg a minőségbiztosítás tekinte-
tében még a szakképzés és felnőttképzés eltérő 
szabályozása tapasztalható, külön jogszabályokban 
történik az iskolai rendszerű szakképzés és a fel-
nőttképzés minőségbiztosításának szabályozása. 
Ezért a Keretrendszer működtetéséhez célszerű 
olyan jogszabályokat hozni, amelyek egységesítik 
mind az iskolai rendszerű szakképzés, mind a fel-
nőttképzés minőségügyi szabályozását 
 (A hivatkozott dokumentumok bárki számára 
elérhetőek az ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 
„A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” 
kiemelt projekt honlapján az alábbi linken: 
http://www.kepzesevolucioja.hu/index.php/minosegbi

ztositas/eredmenyek.) 
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MMAAGGYYAARR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  XXIIXX..  ÉÉvvffoollyyaamm  
1111--OOKK  OOkkttaattáássii  kküüllöönnsszzáámm  

22001100..  nnoovveemmbbeerr  
  

TTAARRTTAALLOOMM  CCOONNTTEENNTTSS  

A szolgáltatás-minőség hallgató-központú 
megközelítése a feslő(?)oktatásban Szolgáltatás-
minőség modellek elemzése - Nemzetközi 
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