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„… A minőségügy kifejezetten az a terület, meglátásom szerint, ami folyamatos fejlődéseken megy 
keresztül, ebből kifolyólag minden ezen a területen oktató kollégának elengedhetetlen az aktuális 

változások követése és a hallgatók felé a hatályos anyagok átadása…” 

                                                                                                                                  Dr. Szűcs Edit 

 

 

Beszélgetés Dr. Szűcs Edittel 

 

- Szabadjon elsőként egy szakmai életút felvázolására kérni! 
 

- Szakmai gyakorlatomat a HAJDU Hajdúsági Iparművek Rt. Fejlesztési és Beruházási 
Főosztályán az Üzemtervezési, majd a Műszaki fejlesztési és Üzemszervezési Osztályon 
kezdtem. Három éven át a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában oktattam 
mérnöktanárként. A Debreceni Egyetemnek 1992 óta vagyok oktatója. 2000-től a Debreceni 
Egyetem rektorának felkérésére a TQM bevezetését előkészítő team-ben dolgoztam a Hajdú-
Bihar Megyei Rendőrfőkapitányságon, együttműködve a holland rendőrséggel. 1996-ban 
minőségbiztosítási auditor képesítést szereztem. 2003-ban a BME műszaki menedzser szak 
Doktori Tanácsa PhD fokozatot ítélt meg részemre gazdálkodás- és szervezéstudományok 
tudományágban. 2008-ban a Debreceni Egyetem rektora és az Egyetem Habilitációs Bizottsága 
habilitált doktorrá nyilvánított. 2004-től a Debreceni Egyetem minőségbiztosítási rektori biztosa 
vagyok. 2007. január 1. napjától az a megtiszteltetés ért, hogy a Debreceni Egyetem Műszaki 
Főiskolai Karát vezethettem és vezetem, első lépésként célkitűzésemnek eleget téve 2008-ban 
a Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Karrá alakult. A Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- 
és Szervezéstudományok Doktori Iskolájának törzstagja vagyok. Folyamatosan részt veszek a 
Magyar Akkreditációs Bizottság munkájában, 2004-2010. között a MAB Minőségügyi 



Albizottságának voltam a tagja. Több hazai és nemzetközi konferencia szervezésében vállaltam 
szerepet, főszerkesztője vagyok a Debreceni Műszaki Közleményeknek. Egy évig vezettem az 
MRK Műszaki Tudományok Bizottságát, továbbá elnöke vagyok a Hajdú-Bihar Megyei Gépipari 
Tudományos Egyesületnek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy kiemelkedő oktatói, kutatói és 
szakértői munkám elismeréseként 2014-ben Magyarország Köztársasági Elnöke „Magyar Arany 
Érdemkereszt” kitüntetésben részesített. 
 

- Nagyon sokat publikálsz. Könyveid közül melyeket tartod a legsikeresebbeknek? 
 

- 2005-ben jelent meg a Minőségmenedzsment szakkönyvem, ez áll hozzám a legközelebb.  
Fontos könyveim továbbá a Kompetenciafejlesztés mérnököknek; a Vezetői kompetenciák és az 
intézmény versenyképessége; a Proceedings of „Challenges and Lessonsin Management” 
International Conference; a Beruházás– és környezetmenedzsment és a 
Menedzsmentismeretek.  
 

- A Magyar Minőség olvasói előtt ismert szerzőnek számítasz. Többször jelent meg szakmai cikked 
a lapban. Korábbi főszerkesztőnk Dr. Róth András mindig örült, amikor cikkírásra vállalkoztál és 
dicsérte anyagaid színvonalát! 
 

- Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő szavakat. Valóban sokat jelent számomra, hogy olyan 
területen publikálhatok folyamatosan, amely a szakmai életem kiemelkedő részét képezi. 
 

- Nemrégiben egyik minőségügyi szervezetünk pódiumbeszélgetésén a minőségügy oktatásának 
aktuális kérdéseiről és a továbblépés lehetséges irányairól fejtetted ki véleményedet. 
Összefoglalnád legfontosabb gondolataidat? 
 

- A minőségügy kifejezetten az a terület, meglátásom szerint, ami folyamatos fejlődéseken megy 
keresztül, ebből kifolyólag minden ezen a területen oktató kollégának elengedhetetlen az aktuális 
változások követése és a hallgatók felé a hatályos anyagok átadása.  Az általam az országban 
elsőként alapított LEAN szakmérnöki szak tipikusan az az oktatási szféra, amelyben a 
minőségügy kiemelt szerepet játszik. A továbblépéshez tulajdonképpen semmi másra nincs 
szükség, mint az aktuális témák folyamatos nyomonkövetésére és elsajátítására.  
 

- Szakmai körökben esetenként hallani olyan véleményeket, hogy a TQM csillaga leáldozóban van. 
Mi erről a véleményed? 
 

- Ezzel a véleménnyel egyáltalán nem tudok azonosulni, hiszen a TQM vezetési filozófia, 
menedzsment módszer, mely nélkül egy szervezet minőségszemlélete vagy minőségkultúrája 
nem tud kialakulni. 
 

- A minőségügy számtalan területén mozogsz otthonosan, mi több tudományos alapossággal. 
Mely területeket szereted a legjobban? 
 

- Kutatási területeim a menedzsment módszerek, a teljeskörű minőségmenedzsment, a szervezeti 
kultúra, a reengineering, a logisztika, melyekből folyamatosan fordítok és tartok előadásokat 
országos konferenciákon. Jelenleg új kutatási témaként a környezetmenedzsment területét, azon 
belül az életciklus elemzést választottam. Szakértői tevékenységem is a kutatási területeimmel 
azonos. 



- Mi jellemzi minőségfelfogásodat? Mi jelenti számodra a minőséget? 
 

- Erre a kérdésre nagyon nehéz egyértelmű választ adni. Azt azonban bizonyossággal 
kijelenthetem, hogy számomra elsődleges szempont a maximális megfelelés az élet minden 
területén, próbálok a velem szemben támasztott követelményeknek maradéktalanul megfelelni, 
legyen szó akár a munkáról, akár az élet egyéb területeiről. 
 

- Hogyan tudod magad naprakészen tartani, mit teszel szakmai fejlődésedért? 
 

- Az oktatási, kutatási és vezetési feladataim ellátása mellett mindezidáig több mint 70 
gazdálkodási szervezet minőségirányítási rendszerét alakítottam ki és vittem át őket sikeres 
tanúsításon. Természetesen ez nemcsak az ISO 9001-es minőségirányítási rendszerszabványra 
vonatkozik, hanem valamennyi aktuális szabványra. Folyamatosan nyomon követem az aktuális 
szakirodalmakat és képezem magam. 
 

- A tudományos kutatás mellett a tanítás mennyi energiádat köti le? 
 

- A Debreceni Egyetemen oktatóként töltött évtizedek alatt folyamatosan részt vettem és veszek a 
hallgatók képzésében. Jelenleg 17 tantárgy fűződik a nevemhez. A felsőoktatásban töltött 
években óraadáson túl részt vettem és veszek a tantárgyak fejlesztésében, jegyzetírásban, 
szakdolgozatok konzultációjában, a kialakult kétszintű képzés (alapszak, mesterszak) 
mindegyikében oktatok eltérő óraszámban és kreditértékben. Az oktatás mellett szakfelelősi 
feladatokat is ellátok. A minőségüggyel kapcsolatos valamennyi tantárgyat én vezettem be a 
Műszaki Kar képzési portfóliójába.  
 

- A Debreceni Egyetemen manapság melyek a minőségfejlesztés aktuális tennivalói, kihívásai? 
 

- A Debreceni Egyetem minőségbiztosítási rendszerét munkatársaimmal 2004 óta alakítjuk és 
fejlesztjük. Minden évben új és új minőségcélokat tűzünk ki. Jelenleg kiemelt feladatunk, hogy a 
Diplomás Pályakövető Rendszernek megfelelően a végzett hallgatók és az aktív hallgatók 
körében kitöltött kérdőívek számát jelentősen emeljük.  
 

- Miként regenerálódsz? Hogyan tudsz pihenni, kikapcsolódni? Mi a hobbid? 
 

- Nagyon szeretek utazni, világot látni. Sokat sétálok, szeretem a friss levegőt, emellett 
amennyiben a szabadidőm engedi nagyon szeretek edzőterembe menni. Mindemellett a 
legfontosabb az életemben a két nagyfiam. 
 

- Válaszaidat nagyon szépen köszönöm! Érdekes szakmai munkát, új minőségcélokat és jó 
egészséget kívánok! 

 


