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A Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Budapesti Műszaki Főiskola és az Óbudai Egyetem Bánki 

Donát Gépészmérnöki Főiskolai Karának jogelődje 1993-ban kapott a törvényben előírtak szerint 

engedélyt Minőségbiztosítási Szakmérnök/Szakember oklevelet adó minőségügyi szakirányú 

továbbképzési szak indítására. A képzés 1996 óta folyik levelező tagozaton keresztféléves 

kezdéssel. 2010-től az Oktatási Hivatal határozata alapján az Egyetem a szakot elvégzettek 

számára Minőségbiztosítási Szakmérnök, vagy Minőségbiztosítási Szakember (nem mérnöki 

oklevéllel rendelkezők) oklevelet bocsát ki. A képzés helyszíne a Kar Népszínház utcai épülete 

(Budapest, VIII. ker., Népszínház utca 8.). 

Az Egyetem szolgáltatását a gazdaság minden ágazata számára kínálja. Célja olyan, - felsőfokú 

végzettséggel már rendelkező - okleveles minőségügyi szakmérnökök, illetve szakemberek 

képzése, akik a posztgraduális képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával 

tudásukat képesek a vállalati minőségügy minden területén (minőségfejlesztés, -tervezés, -

biztosítás, -szabályozás, -ellenőrzés) használni, valamint a minőségügyi technikák és 

menedzsment-módszerek ismeretében a vállalati minőségirányítási rendszert üzemeltetni, 

vezetni és folyamatosan fejleszteni.  

Az 1999. év óta működik a képzés minőségirányítási rendszere, amely úgy került kialakításra, 

hogy az előírásokon túl megfeleljen az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) harmonizált 

követelményrendszerének, a szakembertanúsítás előírásainak is. A képzést 1999 decemberében 

az EOQ MNB Szakembertanúsítási Szakbizottsága EOQ minőségügyi rendszermenedzser 

képesítésre jogosító képzésnek ismerte el, majd 2006. januárjában EOQ TQM menedzser 

képesítésre jogosító képzésnek. 

A tantárgyak tematikáját a hozzá tartozó segédletekkel és gyakorlatokkal együtt a 

legkiválóbb szakemberekkel konzultálva állítjuk össze, és fejlesztjük tovább a képzés vezetése 

és az Irányító Testület felügyelete mellett. A gyakorlatok, feladatok, esettanulmányok, 

üzemlátogatások rugalmasan illeszkednek a hallgatóság szakmai összetételéhez, munkahelyi, 

napi problémáihoz. 

A képzésről 

A képzés időtartama 4 egyetemi félév. A félévi óraszám, levelező tagozaton, a jóváhagyott 

tanterv alapján 120 kontakt óra, a képzés összóra-száma 480 óra (120 kredit). Az oktatási 

féléveket 4 hetes vizsgaidőszakok követik. A képzés szakdolgozat készítésével és 

záróvizsgával zárul, ahol három minőségügyi tárgyból vizsgáznak a hallgatók és megvédik 

szakdolgozatukat. A képzés pénteki napokon 9-16:30 közötti tantermi órákból áll, az 

önköltségi ár 180 000 Ft/félév. A Minőségbiztosítási Szakmérnök/Szakember továbbképzési 

szak minden év februárjában, keresztfélévben indul, a beiratkozás feltétele felsőfokú (BSc, 

BA, MSc, MA) oklevél megléte. 

A képzés számítógépes laboratóriummal rendelkezik, korszerű és naprakész a gép-, műszer- és 

szoftverpark, amelyek fejlesztése folyamatos. A minőségtechnikák és módszerek oktatása team-

munkában, kiscsoportos foglalkozás keretén belül zajlik. A képzést a gyakorlatközpontúság 

jellemzi.  
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Az elmúlt időszak és a jelen jelentősebb oktatói: 

Dr. Harmath József, Dr. Balogh Albert, Dr. Aschner Gábor, Dr. Kemény Sándor, Lakat 

Károly, Földesi Tamás, Dr. Ráduly Zoltán, Mikó György, Kőszegi József, Fodor Árpád,        

Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, Dr. Farkas Gabriella, Galla Jánosné. 

 

További információk:  

 www.minosegoktatas.hu 

 Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, szakfelelős, dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu 

 Zelei Sándorné, képzés szervező, zelei.sandorne@bgk.uni-obuda.hu 

 

Célunk, hogy tanítványainknak a legtöbbet nyújtsuk, ennek záloga valamennyi oktatónk szakmai 

hozzáértése, töretlen lelkesedése, embersége, hite, elkötelezettsége és nagyon sok munkája.  

 

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó 

nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra.  

Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
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