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A minőségüggyel 1991-ben kerültem kapcsolatba. A NEHEM holland tanácsadó cég 

magyarországi leányvállalatának (NEHEM Kft.) gazdasági tanácsadójaként több 

gazdaságfejlesztési és minőségügyi (elsősorban teljes körű minőségirányítás, TQM) projekt 

irányításában és megvalósításában vettem részt. 
 

1996-ban TQM szakközgazdász diplomát szereztem, valamint megszereztem a holland 

Zeeland Polytechnic nemzetközileg elismert MSc. diplomáját is. Tárgyalóképes / felsőfokú 

angol, német és orosz nyelvtudással rendelkezem. Idegennyelvtudásom a mindmáig 

meghatározó tényező az életemben, kiterjedt és széles körű nemzetközi szakmai 

kapcsolatrendszerrel rendelkezem. 
 

1997-2000 között az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságnál az EU Bizottság stratégiai 

szakmai segítségnyújtási programjában, az EU PHARE PRAQ III. Regionális 

Minőségbiztosítási Programban láttam el a nemzeti program-koordinátori feladatokat. A 

program célja volt a támogatott országok felkészítése az EU csatlakozásra a 

minőségbiztosítás, szabványosítás, akkreditálás, megfelelőség-értékelés és mérésügy 

területén.   
 

2000 óta tevékenységem fókuszában hangsúlyosan az oktatási szakértés és szaktanácsadás áll: 

meghatározó szerepet töltök be az oktatás és képzés minőségének fejlesztését célzó 

tevékenységek szakmai irányításában, szakértői támogatásában és szakmai-fejlesztési 

tevékenységek megvalósításában a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás területén. 

Tevékenységeim során széles körű szakmai kapcsolatrendszert építettem ki és működtetek.  
 

Felelősségteljes megbízatásaim között szerepel(t) többek között:  
 

- A közel 2000 intézmény és több mint 500 tanácsadó részvételével megvalósult 

COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program programigazgatójaként a 

program irányítása és vezetése. A programban folyó szakmai fejlesztések irányítása és 

szakértőként részvétel azokban. A nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi 

kommunikáció kialakítása és fejlesztése. 

- Szakmai vezető, a Közoktatás Minőségéért Díj (KMD) és a Felsőoktatási Minőségi Díj 

(FMD) díjrendszerek kifejlesztése és működtetése.  

Európai, nemzeti, regionális és oktatási minőségi díj értékelőként kiterjedt 

szervezetértékelési tevekénység, mintegy 100 pályázat teljes körű értékelése.   

- A Szakiskolai Fejlesztési Program vezető minőségfejlesztési szakértője.  

- Fejlesztő kulcsszakértő az Európai Peer Review külső értékelési módszertan hazai 

meghonosításában, az európai szakképzési minőségbiztosítási keretrendszerek (CQAF, 

EQAVET) hazai adaptálásában és bevezetésében.  

 



- Szakmai szakértő a TÁMOP 3.1.8. „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” 

programban (2. pillér: Tanfelügyeleti rendszer és a tanfelügyelethez kapcsolódó 

önértékelési rendszer kidolgozása; 4. pillér: Az intézmények minőségfejlesztési 

folyamatainak fejlesztési célú támogatása). 

- A szakképző iskolák számára készült tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket és 

eszközöket az EQAVET Keretrendszerrel összhangban átdolgozó ITM szakértői 

munkacsoport tagja.  

- Szakértőként két hazai egyetem részvételének szakmai támogatása az Európai Egyetemek 

Szövetsége Intézményértékelési Programban (EUA IEP általi nemzetközi külső értékelés).  
  

2005-től a mindenkori szakképzésért felelős minisztérium kijelölése alapján Magyarország 

hivatalos szakértő képviselője vagyok az Európai Unió Bizottsága által létrehozott és 

működtetett Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózatban. 2007-ben a Hálózat 

Igazgatóságának tagjává választottak, azóta folyamatosan – 15. éve – betöltöm ezt a tisztséget.  
 

2010-től a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezeti keretein belül működő 

EQAVET Szakképzési Minőségbiztosítási Nemzeti Referencia Pont (EQAVET NRP) 

szakmai vezetőjeként irányítom az EQAVET megismertetésével és nemzeti szintű 

bevezetésével kapcsolatos szakmai-fejlesztési tevékenységeket, a Nemzeti EQAVET 

Szakértői Hálózat munkáját.  
 

2013-2020 között részt vettem a Tempus Közalapítvány által koordinált Európai Szakképzési 

Kreditrendszer (ECVET) Szakértői Műhely munkájában, ahol a fő feladatom a két európai 

átláthatósági eszköz – ECVET és EQAVET – közötti információcsere és együttműködés 

elősegítése volt.  
 

A 2021-2027 közötti időszakban részt veszek a Nemzeti Szakképzési Szakértői Munkacsoport 

szakmai munkájában.   
 

A minőségügy területén folytatott eddigi eredményes munkásságomért az ISO 9000 Fórum 

„A Minőségért” egyéni vándordíjjal tüntetett ki.     
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