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Minőség és világrend a késő 

kapitalizmus rendszerében

Neoliberális világgazdaság 

1990-2015

ISO, EFQM, Malcolm 
Baldrige Díj, CAF 

Asian Quality Network, 
Deming Díj

Nyugati stakeholder 

kapitalizmus 2000-

UN GRI, WEF ESG

EFQM 2020

Államkapitalizmus Eurázsia 

2010-

Civilizációs verseny a 
standardokért ITU standardok 

Iszlám sária kiválóság, Tajvan 
SDG modell 



2500 oktatási intézményi
36 egyetemi elismerés
7 Díjnyertes, 15 R 5-7 stars

Winchester Egyetem UK 2019
University Nicosia CY 2019
Sakarya Egyetem TR 2018, 2011
Sztavropol egyetem 2016

Spanyolország 832  oktatási
120 egyetem elismert elismerés
Kolumbia 640 oktatás
Németország 200 iskola
Ecuador 160
Csehország, Magyarország, 
Olaszország 30-35 iskola



„Értsd meg a jelent, nézz a jövőbe, 
és készítsd fel magad a lehetőségre.”

A Minőség a szervezet önrealizálása, 
az élet (a környezet, a szervezet, 
a munkatársak) kreatív erőinek és a gondolkodásnak 
összekapcsolása, 
a szervezet és környezet megértésével, 
a vezetők és munkatársak gondolkodásának 
alakításával: 
a szubjektív és objektív minőség összekapcsolása, 
a statikus és dinamikus minőség integrálása.

A KJE Minőségfilozófiája



A KJE Kiválóság központú gyakorlata 2000-

2022  

„Integral for Excellence”
Szervezeti kiválóság

2000 -2022  15 önértékelés, 
belső értékelés

1. MAB/ESG: 1998, 2009, 
2014, 2019

2. EFQM alapú: 2000, 2003, 
20006, 2009, 2019, 

3. 2007, 2008 Felsőoktatási 
Minőségdíj

4. 2007,2012  Malcolm

5. Baldrige Education modell

Profilfejlesztés (pro forma)

6.   Exellence Canada 2017

Jól-lét kritériumok (pro 
forma)

7. EFQM 2020 modell 2021

Program (képzési és 
kutatási kiválóság, 3. 
funkció) kiválóság

2008 Szolgáltatásminőség 
SERVUQAL  -

2014 PIQ & Lead oktatatás

2015 PIQ & Lead Personal 
– tanácsadás

2016 RIQ & Lead Kutatás

2016 3. funkció Globális 
Társadalmi felelősség

2018. ENSZ SDG 2030,

2018 ENSZ Global Compact 
beépítve a képzésekbe 

Folyamat minőség, minőség-
ellenőrzés és minőségfejlesztés

2009 Pedagógiai alapelvek

2019 Oktatói és hallgatói iránytű

2012 Fejlesztési folyamatok –
Projekt modell –
teljesítményalapúság, 

2019 Projektvezetés tanfolyam 
teljes vezetés

2018  Minden vezető értékelési 
felkészítés

2014, 2019 innováció minőség 
hazai és nemzetközi pályázatok

2020 Minden felsővezető és 
igazgató Minőség-innováció, 
EFQM szakirányú képzés
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A KJE 

intézményi 

információs 

rendszere

6

Adattárház alapú 
VIR

Tanulmányi 
adminisztráció: 

hallgatói, oktatói 
információs 

rendszer, hallgatói 
pénzügyek, 

hallgatói 
előrehaladás, 

alumni kapcsolatok

Akadémiai VIR: 
kurzus 

menedzsment, 
online oktatás, 

kutatás, könyvtár, 
könyvesbolt, 
tananyagok 

tárolása

Értékelési rendszer: 
kimenet értékelés, 

intézményi 
benchmarking, 

hallgatói portfólió, 
több szak egyszerre 

történő végzése, 
tanszéki portfóliók

Intézmény vezetés: HR, 
Pénzügyek,

stratégiai célok

akadémiai standardok

intézeti célok és 
mérésük, program célok 

és mutatóik mérése

Külső információs 
szolgáltatások

Más intézmény 
adatainak 

megismerése

foglalkoztatói 
adatok

munkaerőpiaci 
adatok

nemzeti rangsorok

adatbevitel, tárolás, adatszűrés, jelentés, 
adatbányászat, értékelés menedzsment, 

vevői kapcsolatok alkalmazása



Az EFQM 2020 koncepció internalizálása

Döntés az NKD pályázatról:

1. 2020 stratégiai 
ciklusváltás: 2016-2020                          
2018 Egyetemi státus 
elérése

2. 2019 fenntartóváltás

3. 2021-2025 Új ciklus 

4. Félidőben a két 
akkreditáció között –
lesz köztes adatunk

5. Helyzeti előny: a KJE 
2018-ban bevezette az 
SDG 2030 CSR 
programot, az ENSZ 
Global Compact 
programot

6. A rektori pályázathoz 
elkészült a globális 
trend elemzés

Rektori Önértékelési 
Fókuszcsoport

Önértékelési hétfők:

1. Célképzés, stratégia

2. Érintettek rangsorolása, 
minősítése, bevonása

3. A hallgatók innovatív  
szegmentálása

4. KJE értékteremtés 
értelmezése

5. Változásmenedzsment

6. EFQM 2020 Innováció 
fókusz elemzés

7. EFQM 2020 oktatási 
fókusz
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Az EFQM 2020 szöveg 
saját fordítása

A kifejezések 
értelmezése, 

tanulmányok, cikkek, 
előadások

Az EFQM 2020-ra 
felkészítés szakirányú 

képzési programja: 
tudásanyag és ismeret

A modell értelmezése 
és az önértékelés 

előgyakorlata

Macher ZRT Vállalati 
Akadémia szakirányú 
képzés projekt alapú 

oktatási modell:  3 
diploma

KJE teljes vezetés, 
minden igazgató 
képzése Vállalati 

Akadémia modellben: 
12 diploma

2 fő EFQM értékelő 
nemzetközi és hazai  

képzésre beiskolázása

Eredmény: 12 fő a saját 
igazgatási területére 
értelmezte a modellt, 
12 portfólió elemzés, 

előeredmények
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Direction Execution Results
1 Purpose 3. Stakeholder Involvement 6. Stakeholder Perceptions

1.a Purpose and Vision Common goods Business and common goods in results

Strategic Quality  Management (stakeholder)

Identify stakeholder needs 3.a. Costumers 6.a Costumer perceptions

1.b. 3.b. People 6.b People Perceptions

1.c 3.c. Business & Governing actors 6.c Business & Governing stakeholders perceptions

3.d. Society 6.d Society Perceptions

3.E Partners and suppliers 6.e Partners and Supplier perceptions

OUT-

STANDING
Ecosystem, Capabilities Challenges

LEADER in ECOSYSTEM

4.D Define & Implement Experience 7.c Branding & Reputation

Strategic Performance Management: Operative and Organisational Quality Management

1.d.

Develop strategy

4. Creating sustainable value 7. Strategic & operative Results

4.a Define the Value and Delivery mode 7.a Efficiency

4.b. Communicate, sell value 7.a Effectiveness

4-c- Delivery values 7.b Financial Results

1.e. Governance & Performance system 5.a. Drive Performance, Risk m. 7.d Results of governance & performance system

5.E Management of Resources 7.f Results for physical & Human resources

Change Management- Strategic Quality Management

2. a Culture & Values 5. transforming culture 7. transformed culture

2.b. Conditions for Change 5.b Transform organisation 7.e Results of change management

2.c. Creativity & Innovation 5.c Drive Innovation & Utilise Technology 7.f Results for the future, technology, relationship

2.d. Unite Behind Purpose, Vision, Strategy 5.d Leverage, data, Information & knowledge 7.f Results for the future, inclusion, sustainability and behaviour
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Az „intézmény”, mint 

szervezet értelmezése  

10

A közjavak értelmezése

OECD/ WTO

Társadalomfejlesztés, város és 
vidékfejlesztés, kutatás, jobb közpolitika 

elérése, civil és gazdasági együttműködés

Alkalmasabb munkaerő, jobb nemzetközi 
kapcsolatok, tudástermelés, jobb fizetések, 

jobb befektetések

UNESCO SDG 2030 4.3.

Élethosszig tanulásra felkészítés, reziliens 
társadalom

Egészséges életvitelre, 
környezettudatosságra, foglalkoztatásra 

EU: a felsőoktatás európai regionális és 
nemzetközi közjó: oktatás. kutatás, 3.funkció

Európa Tanács

A felsőoktatás közfelelősség (és nem 
közszolgálat)

Felsőoktatás, közfelelősség, minőségi 
oktatás, felkészítés a demokratikus 

kultúrára
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10 ÉV  Kiválóság alapú innováció, 

jogvédett

2013-tól az innováció betervezetett, az 

elvégzett innováció a beszámolás része 

szellemi tulajdon gazdálkodás

PIQ & Lead 2014 oktatás,                       

PIQ & Lead Personal 2015 mentorálás ,  

On-line weboktatás 2017                           

PIQ & Lead nemzetközi képzés 2018   

RIQ & Lead  kutatás 2019               
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Az INNOVÁCIÓ elismerései

Minőség Innováció díj 2014

EFQM által 2019 –ben 
Innovation Challenge 
Costumers
PIQ & Lead Modell -finalist

• EFQM Innovation Challenge 
finalist PIQ & Lead Képzési Modell -
2019

• A megvalósításában elért kemény 
munkáért, azért, hogy a KJE prémium 
szintű vevői/hallgatói tapasztalatokat 
ért el a megvalósítás folyamatában. A 
finalist és nyertes kategóriával az 
EFQM elismerte a KJE közössége 
közreműködését, a munkatársak 
magas morális szintjét, a KJE képzése 
és hallgatói szolgáltatásainak 
hitelességét.

15



16



17



18



19



20



21



22

Az Önértékelés eredményei Az NKD külső értékelés eredményei

KJE 

öko-

környez

etében

A KJE államtól független intézmény. A KJE a 

határon túl élő magyarok fontos egyetemévé 

vált. Minőségkultúrájával globális vezető 

ökokörnyezetében. EFQM, Quality Innovation

Ökoszisztémájában tudatosan létező, társadalmilag is szerepet vállaló, széles körű

partnerkapcsolatokat építő, a modell logika szerint is módszeresen fejlesztő,

innovációkra építő szervezet / hálózat.

KJE 

célrend

szere

Stratégiai trendelemzés, globális célokba 

integrált, stratégiai kockázat és analítika

Erős és tudatos ökorendszer szemlélettel dolgoznak, ami számos hazai és külföldi 

kutatással, értékeléssel támogatott

•Prémium kategóriás nemzetközi egyetem jövőkép

•Lokáció (BP, SFV, ORHA) fókuszú ökorendszer-nézet

•Rektori pályázat, mint stratégialebontás eszköze

Kockáz

atviselő

k

Egyedi hallgatói szegmentálás, kooperatív 

munkakultúra, aktív felsőoktatási innovációs 

szerepvállalás

Tudatos, jövőorientált szervezet és szolgáltatás építkezés...

•Doktori iskola, külföldi akkreditáció, nemzetköziesedés•

Új MSC szakok indítása, nappalisok számának növelése•

Magánegyetemi státuszból adódó nehézségek és lehetőségek

Oktatás PIQ & Lead modell, PIQ & Lead Global, 

Mentorálás

Innovatív megoldások a legkülönbözőbb területeken

•Oktatási és diák-kezelési, ügyintézési megoldások

•Stabil vezetés és rövid döntési útvonalak

•Gyors reagálás felmerülő igényekre a stratégiai együttműködések rendszerében.

Kutatás használó központú -Jól-lét kutatás, 

tudásgazdaság, kreatív társadalom

Erős szolgáltatás-módszertani fejlesztések és keretrendszer•PIQ&Lead•Oktatók 

számára tervszerű pedagógiamódszertani fejlesztés•Egyetem –munkaerőpiac –

hallgató hármas összekapcsolása

Társada

lmi 

funkció

SDG 30. Erőteljes lokális fejlesztő szerepkör Kiterjedt partnerkapcsolati hálózat és „nyüzsgés”•Kooperatív modell a 

szolgáltatásokban (a diáknak legyen munkája...)•Erős társadalmi 

megjelenés•„méretsúlyuknál” erősebb jelenlét a felsőoktatás rendszereinek 

alakításában
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Az NKD Értékelő Bizottság „Fejlesztendő” ajánlásai 

Mérethez képest nagyon diverzifikált 
oktatási spektrum

Úgy véljük, ebben nem értünk egyet, a 
magánfelsőoktatás is versenyképes 

kínálatot kell, hogy adjon

Stratégiák konkrét lebontása 
akciótervekké és PDCA/RADAR  

Az részben helytálló, részben rosszul 
bemutatott, a stratégia pontosan 

lebontott 

Mérések és visszajelzések rendezése nem 
szisztematikus –

Egyetértés: A mérések nem az EFQM 2020-
ra kialakítottak: pl. vevői szegmensek

•Az oktatói teljesítményértékelési és előmeneteli rendszer 
strukturáltsága, vezetési megújulás tudatossága

Megkezdődött 

az átalakítás 

oktatói  életpálya szerint



A KJE díjpályázati 

tapasztalatainak összegzése

2

4

EFQM 2020 internalizálása: új tudás, új kutatási témák

Angol változat ismerete

Tudásalap fejlesztése: 
ökorendszer, SDG 2030, 

stakeholder kapitalizmus

Belső és külső értékelő 
felkészítés, csaknem 
minden vezető 
szakirányú 
továbbképzése, az 
érintettek önértékelési 
képessége  fejlesztése

Webinárok, konferenciák, 
cikkek

NKD díjpályázat mérlegelése, felelős döntéshozatal

KJE 30 éves reputációját 
növelheti

Csak kevés friss adat 
hiányzik, 2019-ben 
akkreditáció volt

A 2024, évi soros 
intézményi 
akkreditációhoz új 
adatokat ad

A vevői szegmensek 
szerinti adatokra nincs 
visszamenő adat

Eljárási tapasztalatok: Kiválóan irányított

Milyen eljárás lesz? 

A teljes eljárás átlátható 
volt, időben megfelelően 
ütemezett, jól szervezett

Az ÉB kiegyensúlyozott 
összetételű

Igazodott a látogatás a 
felsőoktatás ritmusához

Korrekt értékelések, 
visszajelzések

Méltó díjátadó ünnepség

Hatásgyakorlás  -
felsőoktatási 
környezetformálás

MRK Modellváltó tagozat

A fenntartó kuratórium 
helye

Felsőoktatás autonómia 
vita

Felsőoktatás 
trendelemzés hatása

A minőségszervezetek 
konferenciáin bemutatók
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KJE Quality Innovation Award Finalist 

2020

Magyar Minőség Innováció díj Oktatás 

kategória 2020

AMIT A KJE MINDEN SZERVEZETNEK AJÁNL:

Minőség-innováció menedzsment
szakirányú továbbképzési programja

A  képzési program projektközpontú oktatásra épített 
modellje:

• EFQM 2020 modellre szabott tartalomfejlesztés és a

• tapasztalati, munkahelyi tanulás módszertani eszköze, 

• a kooperatív oktatás  KJE VÁLLALATI AKADÉMIA Modellje

• VEZETÉS, MINŐSÉG, INNOVÁCIÓ egyéni diplomát adó 
képzés

• Stratégiai, operatív, folyamat minőség (BIG Q)- több 
szintű és beosztású vezetők együtt dolgoznak

• EFQM 2020 céges önértékelés fejlesztés, 

• Team munka, konkrét projektek alapján, innovációs 
lencse

• A képzés céges megkeresés esetén is indítható!
https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-
tovabbkepzes/digitalis_es_minosegi_szolgaltatasi_iparagakhoz_kapcsolodo_k
epzesek/minoseg_innovacio_menedzser



CQI BIG 
Quality 

minőség 
perspektíva

Stratégiai 
minőség 
perspektíva 

Funkcionális 
stratégiai 
perspektíva

Innovációs 
perspektíva

SMART 
rendszerek 
perspektíva

Minőség-innováció szakirányú képzés 

minőség tanácsadóknak, értékelőknek

kreditvalidálással
https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-

tovabbkepzes/digitalis_es_minosegi_szolgaltatasi_iparagakhoz_kapcsolodo_kepzesek/

minoseg_innovacio_menedzser
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Köszönjük a 
figyelmet!


