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ELŐTERJESZTÉS 

a Szenátus  

2020. április 17. és 21. napja közötti 

elektronikus szavazására 

 

1. Napirendi pont száma: 22 

2. Tárgy: A minőségügyi biztos 2019. évi beszámolója. 

3. Előterjesztő: Dr Kis Norbert fejlesztési rektorhelyettes  

4. Szöveges előterjesztés: 

Az Egyetem Szervezeti Működési Szabályzatához kapcsolódó Szervezeti Működési Rend I. 

kötet. X. fejezet 49/A. § (3) bek., szerint, a minőségügyi biztos a Szenátusnak évente 

beszámol munkájáról. Jelen előterjesztés azt a célt szolgálja, hogy a Szenátus megismerje 

a beszámoló alapján a biztos 2019-ben elvégzett feladatait.  

Az Egyetem minőségügyi feladatait 2019 júliusáig a Minőségügyi Iroda látta el az oktatási 

rektorhelyettes szakmai vezetésével. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény 2. melléklet II/1 pontja alapján az Iroda megalkotta a 2019. VIII. 1-től hatályos 

Minőségügyi Szabályzatot. A szabályzat a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

(továbbiakban: MAB) akkreditációs követelményeinek, valamint az Európai Felsőoktatási 

Térség minőségbiztosítási standardjainak megfelelő minőségügyi rendszert és annak 

működését írja le. Az egyetem minőségügyi vezetője a fejlesztési rektorhelyettes, aki felel 

a minőségügyi rendszer működéséért, valamint a minőségügyi biztos szakmai 

irányításáért.  

A szabályzat tág keretet és lehetőséget biztosít a minőségügyi tevékenységeknek, 

másrészt a karok és intézetek felelősségét is növeli a minőség biztosításában, a 

minőségügyi szervezet kiépítésében és működtetésében. A szabályzat 5. § (3) bekezdése 

szerint az egyetemi szintű minőségbiztosítási feladatokon túl ezt a feladatot a rektor által 

kinevezett minőségügyi biztos támogatja. A minőségügyi biztos feladatait a szabályzat a 

következőképpen rögzíti: 

a) az egyetemi szintű minőségügyi feladatok szakmai koordinációja; 

b) minőségügyi eljárásokhoz módszertani útmutatók elkészítése és közzététele; 

c) minőségügyi szakmai képzések tartása; 

d) egyetemi szintű minőségügyi jelentés összeállítása; 

e) indikátor adattár működtetése; 

f) minőségügyi vizsgálatok lefolytatása; 
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g) az Egyetem polgárai által tett észrevételek, javaslatok kezelése 

Egyetemünk minőségügyi biztosi feladatait 2019 augusztusa óta Orosz Lajos látja el, a 

beszámoló a 2019 augusztusa és 2019 decembere között eltelt időszak elvégzett feladatait 

tartalmazza.  

Első feladatai között a biztos értékelte az Egyetem minőségügyi helyzetét, és elemezte az 

új minőségügyi szervezeti rendben a minőségügy jövőbeli feladatait, az elemzés alapján 

végezte a jelentés időtartama alatt a fejlesztési rektorhelyettes közvetlen szakmai 

irányítása mentén munkáját.  

A biztos egyik legfontosabb feladata volt a Hadtudományi Doktori Iskola, valamint a 

Katonai Műszaki Doktori Iskola akkreditációjának támogatása, illetve az akkreditációs 

folyamat első lépéseként megkövetelt önértékelésben való közreműködés. A biztos 

tevékenysége keretében a következő feladatokat végezte el:  

- módszertani javaslatot és ütemtervet készített az önértékelés sikeres 

lefolytatásához;  

- felkészítette és folyamatba ágyazott képzéssel támogatta az önértékelésben 

résztvevő kollégákat;  

- elemzést készített a MAB doktori iskolák akkreditációjára vonatkozó Önértékelés 

szempontsora alapján a doktori iskolák működéséről;  

- javaslatként elkészítette a doktori iskolák egységes követelmény- és 

indikátorrendszerét;  

- az Egyetemi Doktori Tanács Elnökének kérésére megvizsgálta az egyetem 

doktori iskoláinak jelenlétét és a jelenlét tartalmát, minőségét az Országos 

Doktori Tanács honlapján; 

- részt vett az önértékelési jelentések elkészítésében és véleményezésében.  

A Nemzetközi Rektorhelyettes feladatszabásának megfelelően a karok és intézetek, 

egyetemi központi szervek közreműködésével elvégezte a Multirank Nemzetközi egyetemi 

rangsor szempontjainak megfelelő 2019. évi önértékelést, a rangsor titkárságával 

egyeztette az önértékelés eredményét és rögzítette a 2019. évi adatokat. A rangsor 

publikációja 2020 májusában várható. Egyetemünk 2019. évben publikált 2018. évi 

eredménye itt érhető el: 

https://www.umultirank.org/study-at/national-university-of-public-service-budapest-rankings/ 

A nemzetközi rangsorok tekintetében a fejlesztési rektorhelyettes kérésére 7 QS World 

University Rankings módszertana alapján elemzést és javasolt cselekvési tervet készített 

a 7 QS rangsorban a rangsorhelyezés elérése érdekében szükséges teendőkről.  

A hazai rangsorok vonatkozásában Tanácsadó Testület számára a HVG és Figyelő 

rangsorokban elemezte a 2017-2020 időszakra vonatkozóan Egyetemünk szereplését 

ezekben a hazai rangsorokban. Az anyag részletesen kitért a jövőbeli eredményes 

szereplés legfontosabb jövőbeli feladataira, valamint az eddig meghozott intézkedések 

hatásaira.  

A teljesítményértékelés – különösen az oktatók és kutatók teljesítményértékelése –  fontos 

pillére a minőségügynek, a biztos feladata volt a teljesítményértékelés kommunikációjához 

esettanulmányok készítése.  

A feladatok negyedik legfontosabb csomópontja az akkreditációra való felkészülés, 

rangsorhelyezés, valamint a teljesítményértékelés támogatásán túl az 

Intézményfejlesztési Terv (továbbiakban: IFT) értékelésében és az új intézményfejlesztési 

https://www.umultirank.org/study-at/national-university-of-public-service-budapest-rankings/
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terv kimunkálásában való közreműködés. A minőségügyi biztos ebben a feladatcsoportban 

a következő feladatokat végezte el:  

- elkészítette az egyetem IFT stratégiai adatbázisát és gondoskodott stratégiai 

adatbázis 2015-2019 közötti időszak adatainak feltöltéséről;  

- a stratégiai adatbázis alapján elemezte a fejlődési trendeket, átfogó és összegző 

értékelési anyagot készített az egyetem vezetésének;  

- módszertani ajánlást, javaslatot készített az IFT összegző egyetemi 

értékeléséhez és az új IFT megalkotásához;  

- részt vett az új IFT kialakításában.  

A biztos rektori felkérésre képviseli Egyetemünket a Nemzeti Akkreditációs Hivatal, 

pártatlansági tanácsadó testületében. E megbízatása keretében a beszámolási időszakban 

3 ülésen vett részt, és 14 pártatlansági eljárásban járt el. Az Oktatási Hivatal Nemzetközi 

Osztályának felkérésére a hazai felsőoktatás minőségügyéről írt nemzetközi összehasonlító 

tanulmányt, melynek alapján újabb elemzést kell készítenie a hazai nemzeti rangsor és 

angol mintájú minőségügyi kódex bevezetésének lehetőségéről.  

Szintén rektori felkérésre közreműködik a Kreatív Tanulási Programtanács munkájában, 

valamint segíti az Egyetemi Doktori Tanács elnökének felkérésére az egyetem tudományos 

területének minőségbiztosítását.  

A fentiek alapján, tisztelettel kérem a Szenátust, hogy fogadja el a minőségügyi biztos 

beszámolóját!   

5. Melléklet: - 

6. Az előterjesztés gazdasági, költségvetési vonzata: -  

7. Határozati javaslat: 

A Szenátus elfogadta a minőségügyi biztos 2019. évi beszámolóját.  

8. A Szenátus jogköre: dönt / véleményez / rangsorol 

9. Szavazás módja: elektronikus szavazás 

10. Döntéshozatal feltétele: egyszerű többség / minősített többség szükséges 

11. Fenntartói jóváhagyás: szükséges / nem szükséges 

 

Budapest, 2020. április 17. 

 

 

Dr Kis Norbert s. k. 

fejlesztési rektorhelyettes 


