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Kerekes Gábor  

Az ESG üzenete az intézményvezetők számára  
 
Az ESG-t megalkotó szervezetek számára komoly kihívást jelentett az Európai Felsőoktatási 

Térségben lévő 49 tagállam többezer felsőoktatási intézményének sokszínűségét figyelembe 

vevő olyan dokumentum létrehozása, ami egyben valamennyi intézmény számára hasznos 

segítséget jelent. A cél így csak az lehetett, hogy olyan általánosan megfogalmazott 

standardokat és irányelveket fogadjanak el, amelyek megfelelő keretet biztosítanak ahhoz, 

hogy a legkülönbözőbb adottságokkal rendelkező felsőoktatási intézmények is képesek 

legyenek alkalmazni. Ez természetesen azt jelenti, hogy az ESG pontjai nem olyan 

részletességgel kidolgozottak, hogy azokat egy az egyben alkalmazni lehetne. Ahhoz, hogy az 

ESG bevezetése megtörténhessen egy intézményben, vezetői irányításával, az oktatók, a 

hallgatók és a többi érintett bevonásával el kell végezni a standardok és iránymutatások 

adaptálását, majd az elhatározott változásokat át kell ültetni a gyakorlatba, illetve 

folyamatosan működtetni kell azokat. Jelen tanulmány ehhez ad támpontokat.  

A fenti lépéseket az ESG egyik alapelve teszi egyértelművé, amely kimondja, hogy 

tevékenységük színvonaláért és minőségbiztosításáért az intézményeket terheli az elsődleges 

felelősség. Ennek megfelelően az intézmények különböző szintű vezetőinek a feladata, hogy 

az ESG egyes pontjait az intézmény hagyományainak, adottságainak, szervezeti kultúrájának 

megfelelően implementálják. Ez a felelősség egyben lehetőség is, hiszen a vezetők maguk 

alakíthatják ki annak a módját, ahogyan leginkább megvalósíthatónak látják az intézmény 

célkitűzéseit, és ők dönthetnek arról, ennek érdekében hogyan használják fel az intézmény 

erőforrásait.  
 

 

1. VEZETŐI ELKÖTELEZETTSÉG 
 

„[…] tudomásunk szerint minden sikeres minőségforradalom a felső menedzsment 

részvételével történt, egyetlen kivételt sem ismerünk.” J. M. Juran amerikai menedzsment-

guru szavai is mutatják, hogy a vezetők szerepe megkerülhetetlen a minőségbiztosítás, -

fejlesztés területén. A minőségirányítási rendszerek fejlődése a minőségellenőrzés, -

szabályozás, majd -biztosítás fejlődési lépésein keresztül jutott el a teljes körű 

minőségmenedzsmenthez (Total Quality Management, TQM), amelynek egyik fontos 

jellemzője, hogy felülről, vezetői szintről indulva építkezik. A TQM az egész szervezetre 

hatással van, és a folyamatok mellett kiterjed az irányításra és az erőforrások felhasználására 

is, amelyek a vezetők hatásköréhez tartoznak (Csath, 2005). 

Ahhoz tehát, hogy a szervezet képes legyen egy modern értelemben vett minőségirányítási 

rendszer működtetésére, elengedhetetlen a vezetői elkötelezettség kialakulása. Ez egy olyan 

jellegű érzelmi és intellektuális viszony, amely biztosítja a vezető kiemelt figyelmét, a 

cselekvőképességét, illetve egyértelműen jelzi a szervezet minden munkatársának, hogy 

vezetőjük elkötelezett, hisz abban − és a tényekre alapozva belátja −, hogy a 

minőségirányítási rendszer kiépítése és működtetése szerepét döntőnek véli a szervezet céljai 

elérésében, így e terület vezetői tevékenysége középpontjában áll. 

Az elkötelezettség megteremtése során a vezetők önmaguk, illetve más menedzserek, 

munkatársak minőségről alkotott elképzelései formálásával foglalkoznak. Ehhez jó alapot ad 

az ESG 1.1 számú standardja, amely az intézményi minőségpolitika kialakítását célozza. Ez 

egy olyan folyamat, amelyben a vezetők egymással, az érdekelt és érintett csoportok 

képviselőivel együttműködve fogalmazzák meg az intézmény minőségstratégiáját. 
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Amennyiben ennek lépéseibe a felső vezetők bevonódnak, felismerve, hogy ez feladatuk 

fontos részét képezi, akkor kialakulhat a vezetői elkötelezettség, továbbá konszenzus jöhet 

létre a szervezetben arról, mit értenek minőségen, illetve hogyan kívánnak együttműködni 

ennek érdekében.  

A fentieknek megfelelően a következő kérdésekben ajánlott minél szélesebb egyetértést 

kialakítani: 

 mi az intézmény küldetése, működésének célja, és ennek kik a kedvezményezettjei; 

 a szervezet tagjai mit értenek minőségen, milyen fogalmi rendszer kapcsolódik a 

témához; 

 milyen értékek és alapelvek szerint kívánják működtetni az intézményt; 

 milyen elvárásokat támasztanak a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatban;  

 milyen minőségirányítási rendszert fognak alkalmazni, illetve az hogyan tudja 

szolgálni a minőségfejlesztést, az értékek és alapelvek érvényesülését. 

 

Ahogy azt az ESG is megfogalmazza, a minőségpolitika akkor tudja betölteni a funkcióját, 

ha azt az intézmény közzéteszi. Ennek a módja − a benne elhelyezett vezetői deklarációval 

együtt − fontos eszköze a vezetői elkötelezettség kinyilvánításának a szervezet tagjai és a 

külvilág felé. Erre jó példa, ha a minőségpolitikát az intézmény legfontosabb 

dokumentumaival együtt kezelik, és a honlapon kiemelt helyen teszik elérhetővé, a rektor 

személyes hangvételű ajánlásával. 

A kinyilatkoztatáson túl a vezetők mindennapi tevékenységükkel is jelzik elkötele-

zettségüket. Ez az alábbiakban ölthet testet (ezeken keresztül az érdekeltek is mérhetik a 

vezetők elhivatottságát): 

 annak megfogalmazása, mit tekintenek minőségnek az intézmény tevékenységei 

kapcsán; 

 a minőségbiztosítási és -fejlesztési feladatokkal kapcsolatos elvárások deklarálása; 

 a minőségirányítási rendszerrel összefüggő feladatok folyamatos fókuszban tartása, 

működésének ellenőrzése, értékelése, eredményei felhasználása a vezetői munkában; 

 az erőforrások biztosítása a minőségirányítási rendszer működéséhez (felelősök 

kijelölése, szervezetek létrehozása, anyagi források biztosítása); 

 a minőségirányítási rendszer eszközeinek alkalmazása saját feladataikban, részvétel a 

képzéseken, a minőség szaknyelvének használata; 

 folyamatos kommunikáció a fentiekről a szervezet tagjaival és a külső partnerekkel.  

 

A fentiek teljesülése esetén vélhetően a szervezet tagjai is fontosnak tekintik majd a 

minőségpolitikában lefektetett elveket, tevékenységüket a szerint végzik, illetve a külső 

partnerekben is egy minőségtudatos intézmény képe alakul ki.  

2. MINŐSÉGTUDATOS VEZETÉS 

 

Ahhoz, hogy az ESG standardjai és irányelvei − a legjobb szándék mellett is − valóban 

érvényesülni tudjanak, egyben hosszú távon jellemezzék az intézmény működését, nem 

elegendő az intézményi folyamatok újraszabályozása. Mindez olyan vezetés mellett 

funkcionál jól, amely épít e folyamatokra, és ezzel egyúttal ösztönzi a szervezetet a 

rendeltetésszerű működtetésre. Ha a vezetői munka és az intézményi folyamatok nem érnek 

össze, nem támogatják egymást, akkor az ESG-nek megfelelően kialakított működés idővel 

kiüresedik, a formális megfelelés terepévé és adminisztratív teherré válik. Olyan szabályokká, 

amik a résztvevők számára felesleges feladatokat generálnak, de valódi hasznot nem 

jelentenek. A vezetők feladata ennek elkerülése. 



3 
 

A minőségtudatos vezetés alapköve a stratégiai szemléletű vezetés. Ennek keretében a 

menedzsment rendszeresen értékeli az intézmény helyzetét, teljesítményét, az érdekeltek 

elvárásait. Ezek alapján stratégiai célokat tűz ki, amelyek elérésére intézkedési terveket készít, 

illetve a célok elérését objektív mérésekkel értékeli. Ebben támaszkodik a minőségirányítási 

rendszerre, amely képes eszközöket és erőforrásokat biztosítani a stratégiai célok mindennapi 

működésbe integrálódásához. 

A stratégiai vezetés előfeltétele a tényalapú döntéshozatal, ami egyben minden mi-

nőségfilozófia alappillére. E követelményt fogalmazza meg az ESG 1.7 számú standardja, 

amely szerint az intézményeknek biztosítaniuk kell a vezetéshez szükséges megbízható 

információk gyűjtését, elemzését és használatát. Ez csak akkor működhet megfelelően a 

szervezet különböző szintjein és szervezeti egységeiben, ha a felső vezetés is alkalmazza, 

azaz megfogalmazza a döntéseihez szükséges mutatószámokat, intézkedik azok előállításáról, 

és a kapott adatokat felhasználja a döntéshozatali folyamatban. 

A minőségügy túlbürokratizált rendszerré válásának elkerüléséhez a legfontosabb eszköz a 

minőségkultúra kialakítása, fejlesztése. A fogalom a munkatársak és a többi érintett (például a 

hallgatók) attitűdjét, motivációit, viselkedésük minőségorientációját jelenti. Fejlesztése során 

a minőség iránti vágy felkeltése, ennek a mindennapi cselekvéseket átható érvényesülése a 

cél. A felsőoktatásban a minőségkultúrának kiemelt jelentősége van, hiszen a 

minőségbiztosítás felülről lefelé építkező, technokrata vezetői modelljei működtetésének 

határt szab az akadémiai világ elutasítása. Ezért indította el több körben az Európai Egyetemi 

Szövetség (European University Association, EUA) a minőségkultúra kialakulását támogató 

programjait. Ezen kezdeményezésekkel azt kívánták kiemelni, hogy a felsőoktatásban a 

minőség az intézmény minden tagjának − beleértve a hallgatókat, az oktatókat és a nem oktató 

munkatársakat − közös értékeit és kollektív felelősségét jelenti, például abban, hogyan lehet 

az ESG első fejezetében leírt, felsőoktatási intézményekre vonatkozó standardjait a 

gyakorlatba átültetni és ennek megfelelő minőségkultúrát építeni. 

Az egyik ilyen projekt, Minőségkultúra Európában címmel 2002 és 2006 között zajlott. A 

program végső konklúziója szerint a szervezetet mélyen átható minőségkultúra kialakulásának 

sikertényezői, hogy az intézményvezetés biztosítson teret az alulról jövő megközelítésű 

(grass-roots approach) minőségügynek (széles körű konzultáció és egyeztetés), továbbá 

kerülje el a túlzott bürokrácia veszélyét.  

 

A minőségkultúra fejlődését elősegítő alapelvekként az alábbiakat rögzítették:  

az intézményi közösség és a munkatársak intézményi azonosulásának építése;     

a hallgatói részvétel fejlesztése az intézményi közösségben;    

a minőségkultúra beágyazása a belső kommunikáción, értekezleteken és a hatáskörök 

átruházásán keresztül, miközben fel kell ismerni a változásokkal szembeni ellenállást, és 

stratégiát kell kidolgozni a problémák feloldásához;    

egyetértés a minőség felülvizsgálati eljárásainak és követelményeinek átfogó rend-

szeréről; intézményi kulcsmutatószámok meghatározása, rendszeres gyűjtésük és elemzésük;  

 az illetékes külső és belső érintettek bevonása; 

 az önértékelés hangsúlyozása mint közös feladat a megfelelő változások bevezeté-

sének ellenőrzésére; 

 a belső felülvizsgálatok rendszerességének biztosítása, például visszacsatolási kör 

létrehozása a stratégiai menedzsmentben, az erre vonatkozó ajánlásoknak megfelelően (EUA, 

2006). 

 

Az ESG úgy fogalmaz, hogy a minőségirányítási tevékenységeket két alapvető cél 

mozgatja: az elszámoltathatóság (minőségbiztosítás) és a fejlesztés (minőségfejlesztés). Ezek 

együttesen szolgálják a szervezet minden tagját átható minőségkultúra fejlődését. 
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3. AZ ÉRDEKELTEK TÁJÉKOZTATÁSA, BEVONÁSA 
 

Szintén a vezetők feladata a kapcsolatok ápolása az intézmény működésében érdekeltekkel. 

Az ESG szerint az érdekeltek (stakeholders) közé tartozik minden szereplő a szervezeten 

belül (beleértve a hallgatókat és a munkatársakat), továbbá a külső érdekeltek, mint a leendő 

illetve végzett hallgatók, a munkaadók, az intézmény egyéb partnerei, végső soron a 

társadalom is. A kapcsolatápolás legfontosabb eszköze a kommunikáció. Ennek során 

biztosítandó, hogy az érdekeltek információkhoz jussanak az intézmény tevékenységéről. Az 

ESG 1.8 számú standardja szerint a nyilvánosságra hozott információk legyenek 

egyértelműek, pontosak, valóságosak, aktuálisak és elérhetőek. Ez szükséges ahhoz, hogy az 

érdekeltek körében kialakuljon a bizalom az intézmény iránt, és világos legyen számukra, 

milyen elvárásokat támaszthatnak az intézménnyel szemben. 

A minőségirányítási rendszer megfelelő működéséhez az is szükséges, hogy az érdekeltek 

információhoz jussanak a stratégiáról, a minőségcélokról, a tervezett minőségfejlesztési 

akciókról, továbbá kapjanak visszajelzést az általuk szolgáltatott értékelések eredményeiről, 

az ezek alapján megfogalmazott cselekvési tervekről, ezek eredményeiről. Ilyen módon 

gondoskodik a vezetés arról, hogy mindenki megértse a szervezet küldetését, értékrendjét, 

céljait. E mellett a vezetés célja, hogy minden egyes személy ismerje egyéni szerepét, 

valamint igyekezzen hozzájárulni a közös erőfeszítéshez, azaz elnyerje a szereplők 

elkötelezettségét, lojalitását. 

A minőségirányításban az érdekeltek aktivitásának elérése sok esetben nem prob-

lémamentes. A gyakran előforduló passzivitás orvosolható például a hallgatók körében, 

amennyiben változásokat, fejlődést érzékelnek, még inkább akkor, ha a kommunikációban 

megjelennek visszajelzéseik és azok összekapcsolása a módosításokkal.  

 

4. AZ ESG MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ VEZETŐI ESZKÖZÖK 
 

Az ESG belső minőségbiztosítás megvalósítására irányuló tíz standardja csoportosítható olyan 

szempontból, hogy a vezetés milyen menedzsmenteszközök alkalmazásával tudja azokat 

érvényesíteni. A standardok egyik körében a vezetők végrehajtó, irányító szerepet töltenek be 

(lásd 1.1, 1.7, 1.8). A szintén ide sorolható 1.10-es standard, ami a rendszeres külső 

minőségbiztosításhoz kapcsolódik, vezetőknek szánt feladata az intézmény felkészítése a 

jogszabályoknak megfelelő akkreditációs eljárásokra. Tágabb értelmezési keretben annak 

meghatározása is vezetői feladat, milyen egyéb külső minőségbiztosítási eljárásoknak veti alá 

az intézményt. Ilyenek lehetnek például külföldi akkreditációs szervezetek minősítési 

eljárásai, a minőségdíjak elnyerését célzó kezdeményezések (például EFQM
1
 Kiválóság Díj, 

Nemzeti Kiválóság Díj) vagy például az ISO39
2
 9001-es minőségbiztosítási szabvány szerinti 

auditálás. 

Az ESG ún. belső standardjai egy másik csoportját azok képezik, amelyeket a vezetés 

szabályozási hatásköre útján tud megvalósítani. Ilyen a hallgatói követelményrendszer 

kialakításáról – a hallgatókra vonatkozó felvételi, előrehaladási, beszámítási, validációs és 

végzettségadási szabályokról − szóló, 1.4-es, illetve a megfelelő minőségű oktatói kar 

biztosítását célzó, az 1.5-ös standardban leírt szabályozási kötelezettség. 

A szabályozás vezetői módszerként akkor vezet eredményre, ha a vezetés gondoskodik a 

végrehajthatóságról és az ellenőrzésről. A végrehajthatóság azt jelenti, hogy olyan 

szabályokat praktikus alkotni, amelyek a rendelkezésre álló erőforrásokkal megvalósíthatóak, 

és a célhoz szükséges mértékű adminisztrációt igényelnek. Minden szabályzat csak annyit ér, 

                                                             
1 EFQM: European Foundation for Quality Management 
2 ISO: International Organization for Standardization 
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amennyit betartatnak belőle, ezért lényeges az ellenőrzés és a panaszok kivizsgálásának 

megszervezése. Ha a szervezet nem a szabályainak megfelelően működik, az rombolja a 

szervezet tagjainak elkötelezettségét és lojalitását. 

Az ESG standardok harmadik nagy csoportját azok az elemek alkotják, amelyek a 

szolgáltatás, azaz az oktatás tartalmának, körülményeinek minőségével foglalkoznak. Ezen 

pontok teljesítése esetén legnehezebb a vezetés dolga, mert itt a szabályozásnál jóval 

szofisztikáltabb feladatai vannak. Ezeknél a pontoknál van nagy jelentősége annak, hogy 

sikerül-e kialakítani a minőségkultúrát, a munkatársakban feléleszteni a minőség iránti 

érzékenységet és igényt. Ha igen, akkor a vezetésnek az ennek megfelelő működés 

erőforrásait (humán és anyagi egyaránt) és szervezeti megoldásait szükséges biztosítania. Ami 

a humán erőforrást illeti, arról kell gondoskodni, hogy minden feladatot magasan kvalifikált, 

az adott területre specializálódott szakember végezzen. Ezért itt újra megjelennek az ESG 1.5 

számú standardjának azon részei, amelyek a munkatársak képzésére, az oktatási innovációk 

bátorítására és a kutatási aktivitás növelésére vonatkoznak. Ezek elősegítésére a vezetés belső 

pályázatokat írhat elő, illetve segítséget nyújthat a munkatársaknak a külső pályázati és 

ösztöndíj-lehetőségek kihasználására. Az anyagi erőforrások biztosítása a megfelelő 

infrastruktúra, eszközök, tanulási környezet kialakításához kapcsolódó vezetői feladat.  

A programtervezéssel (ESG 1.2), nyomon követéssel és felülvizsgálattal (ESG 1.9), a 

tanítás-tanulás és értékelés módszereivel (ESG 1.3) foglalkozó, a tanulási források és hallgatói 

szolgáltatások (ESG 1.6) fejlesztésére irányuló standardokat az oktatást végző szervezeti 

egységek és az egyes oktatók tudják a mindennapi tevékenységben érvényesíteni. 

Természetesen az ő munkájukat képzéssel hatékonyabbá lehet tenni, de a vezetés további 

eszközöket is alkalmazhat e területeken. Az egyik lehetséges támogató erőforrás egy olyan 

módszertani központ létrehozása, amely a legmodernebb pedagógiai metódusokat ismerő 

szakemberek bevonásával képes az oktatást végző szervezeti egységek számára módszertani 

és implementációs segítséget nyújtani. Ez a támogató szervezet lehet az alapja annak, hogy az 

intézményen belül áramoljanak a jó gyakorlatok és a modern pedagógiai tudás. 

A másik vezetői támogató eszköz lehet, ha az oktatókkal, hallgatókkal és egyéb 

érdekeltekkel együttműködve az intézmény megalkotja az oktatás folyamataira, módszereire 

vonatkozó saját standardjait és iránymutatásait. Ezek a szó klasszikus értelmében nem 

szabályzatok, hiszen nem pontos előírásokat tartalmaznak. E helyett olyan elvárásokat, 

értékeket fogalmaznak meg, amelyek az oktatással foglalkozó szervezeti egységek számára a 

megvalósítás szintjén meghagyják a szükséges szabadságot, de mégis létrehoznak bizonyos 

kereteket, amelyek mindenki számára betartandóak, így a vezetés biztosíthatja az egységes 

oktatási minőség alapjait. Ezen belső normák megalkotásakor jól felhasználhatóak az ESG 

standardok. 

Az intézményvezetésnek egy olyan minőségirányítási rendszert kell tehát létrehoznia, 

amely alapján az intézmény szervezetei és munkatársai rendszeresen mérik és értékelik az 

elért eredményeket, vizsgálják a belső standardok érvényesülését, fejlesztési terveket alkotnak 

és hajtanak végre, ezzel megvalósítva a minőséghurok elvét a működésben. 
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