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Előzmények

• Részletes ismertetés az 1995 – 2000 évek közötti időszakról:

Magyar felsőoktatás 2001/10 és 2002/1-2.

számaiban Somogyi S. – Szabó I.L.:

Minőségügy a Veszprémi Egyetem Georgikon 
Mezőgazdaságtudományi Karán I-II.



PE Georgikon Kar

• Az 1990-es évek végén került kialakításra a minőségügy 
oktatása, már külön tantárgyként.

• Először választható tárgyként kezdődött az oktatás 
„Minőségmenedzsment” címmel, 30 óra/1 félév 
terjedelemmel.

Hol van (volt) rendszeres iskolarendszerű minőségügyi 
szakképzés, amit ismertet?



• Jelenleg az osztott képzéseink alapszakjain a Felsőoktatási Szakképzéseken, a 
Felsőfokú Szakképzéseken és a BSc képzéseken kötelező a minőségügy oktatása.

• Az MSc képzéseken az Agrármérnök, a Gazdasági agrármérnök, a Kertészmérnök, a 
Környezetgazdálkodási agrármérnök és a Növényorvos Szakok esetében jelent meg 
kötelező tárgyként a minőségügy.

• A Turizmus-vendéglátás (BA szak) esetében választható tárgyként kerül oktatásra a 
minőségügy a levelező képzésben. 

• A Növényvédelmi Szakmérnöki Szakon (levelező képzés) ugyancsak kötelező tárgyként 
szerepel a minőségügy.

• A Minőségügyi Szakmérnöki Szak / Minőségügyi szakirányú továbbképzési Szak 
oktatása 2008-ban befejeződött.

Hol, mikor, milyen létszámmal volt/van oktatás?



• A kezdetektől a mai napig az alábbi témaköröket öleli fel az oktatás:

- Az élelmiszerbiztonság, az élelmiszerminőség és a piac
- A minőségügy értelmezése
- Az igénykielégítési folyamat
- Az igénykielégítési folyamat minősége
- A minőségügy szabályozása
- A szolgáltatások minőségének értelmezése
- Minőségügyi szabványok rövid ismertetése
- Teljeskörű minőségmenedzsment
- Környezetközpontú Irányítási Rendszerek (ISO 14001 és EMAS)

Mi az oktatás tartalma, mi a szemléleti lényege?



• Kezdetben:
• Győri Z.: Minőségirányítás az élelmiszergazdaságban. PRIMOM, 

Nyíregyháza.
• Parányi Gy. (Szerk.):Minőséget gazdaságosan. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest, 2001.
• Jelenleg: 
• Szabó I.L.: Minőség és innovációs menedzsment 

(2012)(Tankönyvtár.hu) TÁMOP finanszírozással

• Folyóiratok:
• Minőség-és Megbízhatóság
• Magyar Minőség

Milyen tankönyv/jegyzet volt/van hozzá?



• Georgikon Karon:
Dr. Somogyi Sándor

A Minőségügyi Szakmérnöki/Szakirányú továbbképzési Szak esetében:

• Veszprémi Egyetem / Pannon Egyetem Veszprémi Campus:
Dr. Veress Gábor
Dr. Kovács Zoltán

• Külső oktató:
Dr. Biacs Péter

Kik (voltak) a jelentősebb oktatók?



• Az új – szeptemberben induló – osztatlan képzésben is lesz 
kötelező minőségügy oktatás.

• A tantárgy elnevezések sok esetben ellentmondanak a kívánatos 
tartalomnak (minőségirányítás - minőségbiztosítás) – nincs 
egyeztetés a minőségügy oktatójával.

• A hallgatók motiválása nem egyszerű…

Melyek a főbb tapasztalatok?


