
 

 
1083 Budapest, Ludovika tér 2. | +36 1 432 9000 

POSTACÍM 1441 Budapest, Pf. 60. |frh@uni-nke.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Minőségügyi rendszer 



 

2 
1083 Budapest, Ludovika tér 2. | +36 1 432 9000 

POSTACÍM 1441 Budapest, Pf. 60. |frh@uni-nke.hu 

Külső szabályozó környezet 

 

 

 

 

Egyetemi 
minőségügyi 

szervezetrendszer

ESG 2015

Magyar 
Felsőoktatási 
Akkreditációs 

Bizottság

Fenntartó

Szenátus

Egyetemi 
Doktori és 

Habilitációs 
Tanács

Közigazgatási 
Továbbképzési 

Kollégium



 

3 
1083 Budapest, Ludovika tér 2. | +36 1 432 9000 

POSTACÍM 1441 Budapest, Pf. 60. |frh@uni-nke.hu 

 

ESG 2015 

 Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosítási standardjai és irányelvei. 

Szabályozó: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area (ESG) 

(https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf)  

 

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG 

 A MAB a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti 

alkotótevékenység minőségének és a felsőoktatási intézmény belső 

minőségbiztosítási rendszere működésének külső értékelésére létrehozott, független 

országos szakértői testület, amely e törvényben szabályozott módon szakértőként 

közreműködik a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos eljárásokban. 

Szabályozó: 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

70. § (1) bek. 

(https://njt.hu/jogszabaly/2011-204-00-00.74)  

 

FENNTARTÓ 

A Fenntartó megvizsgálja 

  a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát 

  a felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervét 

 

A Fenntartó 

 elfogadja az intézményfejlesztési tervet, valamint a minősített adat 

védelmére vonatkozó egyetemi szabályzatot 

 

A szenátus alábbi döntései a Fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé: 

 a szervezeti és működési szabályzat, valamint a minőségfejlesztési program 

elfogadása 

Szabályozó: 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

73. § (3) bek. ca)-cb) pont 

(https://njt.hu/jogszabaly/2011-204-00-00.74) 

2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a 

közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 

5. § c) pont 

7. § (1) bek. b) pont 

(https://njt.hu/jogszabaly/2011-132-00-00)  

 

  

https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
https://njt.hu/jogszabaly/2011-204-00-00.74
https://njt.hu/jogszabaly/2011-204-00-00.74
https://njt.hu/jogszabaly/2011-132-00-00
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SZENÁTUS 

A szenátus 

  fogadja el – középtávra, legalább négyéves időszakra, évenkénti bontásban 

meghatározva a végrehajtás feladatait – az intézményfejlesztési tervet, 

illetve annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégiát; 

 

Szabályozó: 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

6. A felsőoktatási intézmény felépítése 

12. § (3) bekezdés c) pont 

(https://njt.hu/jogszabaly/2011-204-00-00.74) 

 

EGYETEMI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS 

A törzstagok készítik elő a doktori iskola létesítésének dokumentumait, amelyek 

tartalmazzák: 

 a doktori iskola minőségbiztosítási tervét 

Szabályozó: 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori 

eljárások rendjéről és a habilitációról 

5. § (1) bek. h) pont 

(https://njt.hu/jogszabaly/2012-387-20-22)  

 

KÖZIGAZGATÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI KOLLÉGIUM 

 

 A minőségirányítási szabályzat az állami tisztviselői és a közszolgálati 

továbbképzés rendszerének minőségirányítási alapdokumentuma, amely 

rendszerbe foglalva, eljárásokra tagolva tartalmazza a továbbképzési 

rendszerek minőségirányítási tevékenységeit. 

 Az állami tisztviselői, valamint a közszolgálati továbbképzési rendszer 

minőségének megőrzése és folyamatos fejlesztése céljából az NKE fejleszti és 

egységesen működteti az állami tisztviselői és a közszolgálati 

továbbképzés minőségirányítási rendszerét. 

 

Szabályozó: 26/2017. (XI. 16.) BM-MvM együttes utasítás az állami tisztviselői 

továbbképzés és a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási 

szabályzatáról 

1. § 

1. Melléklet 

(https://njt.hu/jogszabaly/2017-26-B0-0A)  

 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-204-00-00.74
https://njt.hu/jogszabaly/2012-387-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2017-26-B0-0A
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BELSŐ SZABÁLYOZÓK 

I. SZINT 

 

EGYETEMI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZETRENDSZER 

 meghatározza a minőségügyi rendszer összehangoltságát, teljes körűségét, a 

rendszer működtetésével kapcsolatos felelősségek és hatáskörök pontos 

definiálását 

személyi hatály: kiterjed az Egyetem valamennyi polgárára 

tárgyi hatály: kiterjed az egyetemi szintű minőségindikátorokra, szervezeti szintű 

önértékelési és akkreditációs eljárásra, hazai és a nemzetközi programértékelés 

folyamatokban közreműködésre 

tárgyi hatály nem terjed ki: a doktori iskolák minőségbiztosítási rendszerére 

Szabályozó: Minőségügyi Szabályzat 

NKE SZMSZ I. KÖTET SZMR 11. számú melléklet 

(https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.

08.01-t%C5%91l.pdf) [Belső tárhely!] 

 

SZENÁTUS 

Feladat: Az Egyetem intézményfejlesztési tervét, valamint a minősített adat 

védelmére vonatkozó szabályzatát az NKE tv. 5. § c) pontja alapján a Szenátus 

felterjesztését követően a Fenntartó fogadja el. 

A kari tanácsok állásfoglalását kötelező kikérni az alábbi kérdésekben: 

 az intézményfejlesztési terv, kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia, képzési 

program, minőségfejlesztési program elfogadása, módosítása. 

Szabályozó: Szenátus ügyrendje 

NKE SZMSZ I. Kötet SZMR 9. sz. melléklet  

3. § (3) bek. 

8. § (5) bek. f) pont 

(https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Szen%C3%A1tus_%C3%BCgyrendje_hat%C3%A1ly_2020.12.23-

t%C3%B3l.pdf) [belső tárhely!] 

 

REKTOR 

Feladat: Egyetem minőségügyi rendszerének folyamatos működését biztosítja 

 a magasabb vezetők közül kijelöli az egyetemi szintű minőségügyi feladatok 

irányítását végző minőségügyi vezetőt; 

 kiadja az egyetem minőségpolitikáját; 

 elrendeli az intézményfejlesztési terv és más stratégiák elkészítését, azok 

értékelését; 

 dönt egyetemi szintű önértékelés vezetőjéről, az értékelés tartalmáról, az 

önértékelésben résztvevők köréről; 

 dönt minden olyan kérdésben, amely a minőséget lényegesen befolyásolja 

Felelősség: Intézményfejlesztési terv felelőse 

 

Az Egyetem minőségügyi rendszere működtetésének támogatására és egyes 

minőségügyi feladatok ellátása érdekében a rektor minőségügyi biztost nevez ki. 

  

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Szen%C3%A1tus_%C3%BCgyrendje_hat%C3%A1ly_2020.12.23-t%C3%B3l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Szen%C3%A1tus_%C3%BCgyrendje_hat%C3%A1ly_2020.12.23-t%C3%B3l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Szen%C3%A1tus_%C3%BCgyrendje_hat%C3%A1ly_2020.12.23-t%C3%B3l.pdf
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Szabályozó: Minőségügyi Szabályzat 

NKE SZMSZ I. KÖTET SZMR 11. számú melléklet 

5. § (1), (3) bek. 

10. § (1) bek. 

(https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.

08.01-t%C5%91l.pdf) [belső tárhely!] 

 

OKTATÁSI REKTORHELYETTES / TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES 

Felelősség: az oktatási-képzési stratégiáért / kutatás-fejlesztés és innovációs 

stratégiáért 

 az egyetemi stratégiák elkészítéséért, vagy az egyetemi stratégiákban 

horizontális célok megjelenítéséért; 

 a stratégiák rendszeres, éves értékeléséért; 

 a stratégiák és stratégiák területeihez kapcsolódó mérések elvégzéséért, 

elemzések értékeléséért; 

 a stratégiákban található indikátorok célértékek meghatározásáért, azok 

jóváhagyatásáért; 

 a stratégiákhoz kapcsolódó minőségfejlesztési programok 

megfogalmazásáért, azok ellenőrzéséért és értékeléséért. 

Az oktatási rektorhelyettes feladatkörébe tartozik különösen: 

 az intézményi akkreditációval összefüggő feladatok szervezése, a 

végrehajtás felügyelete 

Szabályozó: Minőségügyi Szabályzat 

NKE SZMSZ I. KÖTET SZMR 11. számú melléklet 

5. § (2) bek. 

10. § (3) bek. 

 (https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.

08.01-t%C5%91l.pdf) [belső tárhely!] 

21/2019. Rektori utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

rektorának helyettesítéséről, rektorhelyettesei megnevezéséről, 

hatásköréről és a feladatellátás rendjéről 

3. § (2) bek. b) pont 

(https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/21-

2019_sz_ru_NKE_R._helyettesiteserol_rektorh-

i_megnevezeserol_hataskorerol_es_feladatellatas_rendjerol(hataly2022.02.01-

tol).pdf) [belső tárhely!] 

 

  

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/21-2019_sz_ru_NKE_R._helyettesiteserol_rektorh-i_megnevezeserol_hataskorerol_es_feladatellatas_rendjerol(hataly2022.02.01-tol).pdf)
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/21-2019_sz_ru_NKE_R._helyettesiteserol_rektorh-i_megnevezeserol_hataskorerol_es_feladatellatas_rendjerol(hataly2022.02.01-tol).pdf)
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/21-2019_sz_ru_NKE_R._helyettesiteserol_rektorh-i_megnevezeserol_hataskorerol_es_feladatellatas_rendjerol(hataly2022.02.01-tol).pdf)
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/21-2019_sz_ru_NKE_R._helyettesiteserol_rektorh-i_megnevezeserol_hataskorerol_es_feladatellatas_rendjerol(hataly2022.02.01-tol).pdf)
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MINŐSÉGÜGYI VEZETŐ 

(FEJLESZTÉSI REKTORHELYETTES) 

Magasabb vezetők közül a Rektor jelöli ki. 

Feladat: egyetemi szintű minőségügyi feladatok irányítását végzi 

Felelősség: felel a minőségpolitika érvényesüléséért, az egyetem hazai 

akkreditációjáért, nemzetközi értékeléséért, egyetemi szintű minőségügyi 

tevékenységek szakmai irányításáért, koordinációjáért. 

A fejlesztési rektorhelyettes feladatkörébe tartozik különösen: 

 intézményfejlesztési terv és a kapcsolódó stratégiai programok előkészítése 

és végrehajtásának felügyelete 

 az egyetemi minőségfejlesztési és minőségügyi feladatok irányítása 

Szabályozó: Minőségügyi Szabályzat 

NKE SZMSZ I. KÖTET SZMR 11. számú melléklet 

10. § (1) bek. a) pont 

10. § (2) bek. 

(https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.

08.01-t%C5%91l.pdf) [belső tárhely!] 

21/2019. Rektori utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

rektorának helyettesítéséről, rektorhelyettesei megnevezéséről, 

hatásköréről és a feladatellátás rendjéről 

2. § (1) bek. 

2. § (2) bek. b)-c) pont 

(https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/21-

2019_sz_ru_NKE_R._helyettesiteserol_rektorh-

i_megnevezeserol_hataskorerol_es_feladatellatas_rendjerol(hataly2022.02.01-

tol).pdf) [belső tárhely!] 

 

MINŐSÉGÜGYI BIZTOS 

Rektor nevezi ki. 

Feladat: Egyetem minőségügyi rendszere működtetésének támogatására és egyes 

minőségügyi feladatok ellátása 

 az egyetemi szintű minőségügyi feladatok szakmai koordinációja 

 minőségügyi eljárásokhoz módszertani útmutatók elkészítése és közzététele 

 minőségügyi szakmai képzések tartása 

 egyetemi szintű minőségügyi jelentés összeállítása 

 indikátor adattár működtetése 

 minőségügyi vizsgálatok lefolytatása 

 az Egyetem polgárai által tett észrevételek, javaslatok kezelése 

A Minőségügyi Biztos feladatait az Egyetem Minőségügyi Szabályzata határozza 

meg. 

 A minőségügyi biztos munkáját a rektor közvetlen irányításával végzi. A 

munkájához szükséges igazgatási feladatok támogatásáról a Rektori Hivatal 

gondoskodik. 

 Évente egy alkalommal köteles tevékenységéről a Szenátusnak beszámolni. 

Szabályozó: Minőségügyi Szabályzat 

NKE SZMSZ I. KÖTET SZMR 11. számú melléklet 

5. § (3) bek. 

10. § (4) bek. 

(https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.

08.01-t%C5%91l.pdf) [belső tárhely!] 

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/21-2019_sz_ru_NKE_R._helyettesiteserol_rektorh-i_megnevezeserol_hataskorerol_es_feladatellatas_rendjerol(hataly2022.02.01-tol).pdf)
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/21-2019_sz_ru_NKE_R._helyettesiteserol_rektorh-i_megnevezeserol_hataskorerol_es_feladatellatas_rendjerol(hataly2022.02.01-tol).pdf)
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/21-2019_sz_ru_NKE_R._helyettesiteserol_rektorh-i_megnevezeserol_hataskorerol_es_feladatellatas_rendjerol(hataly2022.02.01-tol).pdf)
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/21-2019_sz_ru_NKE_R._helyettesiteserol_rektorh-i_megnevezeserol_hataskorerol_es_feladatellatas_rendjerol(hataly2022.02.01-tol).pdf)
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
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Szervezeti és Működési Rend 

NKE SZMSZ I. KÖTET 

49/A. § (1)-(3) bek. 

(https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/SZMR_2021.11.09-

t%C5%91l.pdf) [belső tárhely!] 

 

BELSŐ SZABÁLYOZÓK 

II. SZINT 

 

KAR 

Feladat: szükség szerint a kar minőségfejlesztési programot fogalmaz meg. 

Szabályozó: Minőségügyi Szabályzat 

NKE SZMSZ I. KÖTET SZMR 11. számú melléklet 

10. § (5) bek. b) pont 

(https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.

08.01-t%C5%91l.pdf) [belső tárhely!] 

DÉKÁN 

feladat: kari minőségügy folyamatos működését biztosítja 

felelősség: 

 a karhoz rendelhető és rendelt indikátorértékek, mérések eredményeinek és 

elemzések értékeléséért; 

 szükség szerint a kar minőségfejlesztési programjának megfogalmazásáért 

 a munkatervezésük során az egyetemi szintű stratégiák cél- és 

feladatrendszerének lebontásáért, a minőségügyi tevékenység tervezéséért, 

a tervezett feladatok végrehajtásáért, az éves beszámolóban a feladatok 

értékeléséért 

 a képzési programjaik folyamatos és átfogó vizsgálatáért azok hazai és 

nemzetközi program értékeléséért, akkreditációjáért 

Szabályozó: Minőségügyi Szabályzat 

NKE SZMSZ I. KÖTET SZMR 11. számú melléklet 

6. § (1) bek. b) pont 

10. § (5) bek. 

(https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.

08.01-t%C5%91l.pdf) [belső tárhely!] 

KARI MINŐSÉGÜGYI FELELŐS 

Dékán által kinevezett elkötelezett, szakmailag felkészült vezetői megbízással 

rendelkező foglalkoztatott 

Szabályozó: Minőségügyi Szabályzat 

NKE SZMSZ I. KÖTET SZMR 11. számú melléklet 

6. § (3) bek. 

(https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.

08.01-t%C5%91l.pdf) [belső tárhely!] 

 

  

https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/SZMR_2021.11.09-t%C5%91l.pdf
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/SZMR_2021.11.09-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
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KUTATÓKÖZPONT 

Feladat: szükség szerint a kutatóközpont minőségfejlesztési programot 

fogalmaz meg. 

Szabályozó: Minőségügyi Szabályzat 

NKE SZMSZ I. KÖTET SZMR 11. számú melléklet 

10. § (5) bek. b) pont 

(https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.

08.01-t%C5%91l.pdf) [belső tárhely!] 

IGAZGATÓ 

feladat: kutatóközponti minőségügy folyamatos működését biztosítja 

felelősség: 

 a kutatóközponthoz rendelhető és rendelt indikátorértékek, mérések 

eredményeinek és elemzések értékeléséért; 

 szükség szerint a kutatóközpont minőségfejlesztési programjának 

megfogalmazásáért 

 a munkatervezésük során az egyetemi szintű stratégiák cél- és 

feladatrendszerének lebontásáért, a minőségügyi tevékenység tervezéséért, 

a tervezett feladatok végrehajtásáért, az éves beszámolóban a feladatok 

értékeléséért 

Szabályozó: Minőségügyi Szabályzat 

NKE SZMSZ I. KÖTET SZMR 11. számú melléklet 

6. § (1) bek. b) pont 

10. § (5) bek. 

(https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.

08.01-t%C5%91l.pdf) [belső tárhely!] 

KUTATÓKÖZPONTI MINŐSÉGÜGYI FELELŐS 

Kutatóközpont igazgatója által kinevezett elkötelezett, szakmailag felkészült vezetői 

megbízással rendelkező foglalkoztatott 

Szabályozó: Minőségügyi Szabályzat 

NKE SZMSZ I. KÖTET SZMR 11. számú melléklet 

6. § (3) bek. 

(https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.

08.01-t%C5%91l.pdf) [belső tárhely!] 

 

DOKTORI ISKOLÁK (DI) 

 A doktori képzéssel kapcsolatos minőségirányítási feladatok az Egyetem 

minőségirányítási rendszerének részét képezik. Az Egyetem 

minőségirányítási rendszeréről a Minőségügyi Szabályzat rendelkezik. 

 A Szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki a doktori iskolák minőségbiztosítási 

rendszerére. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a 

habilitációról szóló jogszabály alapján a törzstagok készítik el a doktori iskola 

minőségbiztosítási tervét a MAB értékelési szempontrendszerének 

megfelelően. 

Szabályozó: Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat 

NKE SZMSZ II. KÖTET FK EDHSZ 61. § 

(https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-

hu/egyetemi_doktori_es_habilitacios_szabalyzat_hataly_2021.07.15-tol.pdf)  

[belső tárhely!] 

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/egyetemi_doktori_es_habilitacios_szabalyzat_hataly_2021.07.15-tol.pdf
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/egyetemi_doktori_es_habilitacios_szabalyzat_hataly_2021.07.15-tol.pdf
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Minőségügyi Szabályzat 

NKE SZMSZ I. KÖTET SZMR 11. számú melléklet 

2. § (3) bek. 

(https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.

08.01-t%C5%91l.pdf) [belső tárhely!] 

Hadtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási Terve 

(hatály: 2019. november 18-tól) 

(https://hdi.uni-nke.hu/document/hdi-uni-nke-

hu/190901_utan_Min%C5%91s%C3%A9gbiztos%C3%ADt%C3%A1si%20terv%20

2019.pdf)  

Katonai Műszaki Doktori Iskola Minőségbiztosítási Terve 

(hatály: 2019. november 28-tól) 

(https://kmdi.uni-nke.hu/document/kdmi-uni-nke-hu/kmdi-minosegbiztositasi-

terve.pdf)  

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási Terve 

(hatály: 2018. február 1-től) 

(https://antk.uni-nke.hu/document/akk-uni-nke-hu/kdi-minosegbiztositasi-terve-

2018.original.pdf)  

Rendészettudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási 

szabályzat 

(2021-2025) 

(https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-

hu/Minosegbiztositasi_szabalyzat.pdf)  

EGYETEMI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS 

feladat: a tudományági doktori tanácsok véleményére figyelemmel a doktori képzés 

és fokozatszerzés minőségbiztosítási elveinek és módszereinek kidolgozása 

Szabályozó: Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat 

NKE SZMSZ II. KÖTET FK EDHSZ 

8. § (1) bek. ap) pont 

(https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-

hu/egyetemi_doktori_es_habilitacios_szabalyzat_hataly_2021.07.15-tol.pdf)  

[belső tárhely!] 

DOKTORI ISKOLA VEZETŐ 

A DI tudományos minőségének fejlesztését és általános feladatellátását a DI 

vezetője irányítja, aki ellátja a doktori iskola általános képviseletét. 

 

Feladat: a doktori iskolák minőségügyének folyamatos működésének biztosítása 

Felelős:  

 a doktori iskola hazai akkreditációjáért, nemzetközi értékelésért 

 saját minőségbiztosítási tervében gondoskodik a doktori iskolában folytatott 

tevékenységek minőségbiztosításáról 

 

Szabályozó: Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat 

NKE SZMSZ II. KÖTET FK EDHSZ 

15. § (2) bek. 

(https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-

hu/egyetemi_doktori_es_habilitacios_szabalyzat_hataly_2021.07.15-tol.pdf)  

[belső tárhely!] 

Minőségügyi Szabályzat 

NKE SZMSZ I. KÖTET SZMR 11. számú melléklet 

6. § (3) bek. 

9. § (2) bek. 

10. § (6) bek. 

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://hdi.uni-nke.hu/document/hdi-uni-nke-hu/190901_utan_Min%C5%91s%C3%A9gbiztos%C3%ADt%C3%A1si%20terv%202019.pdf
https://hdi.uni-nke.hu/document/hdi-uni-nke-hu/190901_utan_Min%C5%91s%C3%A9gbiztos%C3%ADt%C3%A1si%20terv%202019.pdf
https://hdi.uni-nke.hu/document/hdi-uni-nke-hu/190901_utan_Min%C5%91s%C3%A9gbiztos%C3%ADt%C3%A1si%20terv%202019.pdf
https://kmdi.uni-nke.hu/document/kdmi-uni-nke-hu/kmdi-minosegbiztositasi-terve.pdf
https://kmdi.uni-nke.hu/document/kdmi-uni-nke-hu/kmdi-minosegbiztositasi-terve.pdf
https://antk.uni-nke.hu/document/akk-uni-nke-hu/kdi-minosegbiztositasi-terve-2018.original.pdf
https://antk.uni-nke.hu/document/akk-uni-nke-hu/kdi-minosegbiztositasi-terve-2018.original.pdf
https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/Minosegbiztositasi_szabalyzat.pdf
https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/Minosegbiztositasi_szabalyzat.pdf
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/egyetemi_doktori_es_habilitacios_szabalyzat_hataly_2021.07.15-tol.pdf
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/egyetemi_doktori_es_habilitacios_szabalyzat_hataly_2021.07.15-tol.pdf
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/egyetemi_doktori_es_habilitacios_szabalyzat_hataly_2021.07.15-tol.pdf
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/egyetemi_doktori_es_habilitacios_szabalyzat_hataly_2021.07.15-tol.pdf
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(https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.

08.01-t%C5%91l.pdf) [belső tárhely!] 

 

REKTORI UTASÍTÁSOK 

27/2021. Az akkreditációra való felkészülésről  

https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-

hu/27_2021.sz%C3%A1m%C3%BA%20Rektori%20utas%C3%ADt%C3%A1s%20a

%202022.%C3%A9vi%20int%C3%A9zm%C3%A9nyi%20akkredit%C3%A1ci%C3%

B3ra%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20felk%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9sr

%C5%91l.pdf 

 

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Min%C5%91s%C3%A9g%C3%BCgyi_Szab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2019.08.01-t%C5%91l.pdf
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/27_2021.sz%C3%A1m%C3%BA%20Rektori%20utas%C3%ADt%C3%A1s%20a%202022.%C3%A9vi%20int%C3%A9zm%C3%A9nyi%20akkredit%C3%A1ci%C3%B3ra%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20felk%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9sr%C5%91l.pdf
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/27_2021.sz%C3%A1m%C3%BA%20Rektori%20utas%C3%ADt%C3%A1s%20a%202022.%C3%A9vi%20int%C3%A9zm%C3%A9nyi%20akkredit%C3%A1ci%C3%B3ra%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20felk%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9sr%C5%91l.pdf
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/27_2021.sz%C3%A1m%C3%BA%20Rektori%20utas%C3%ADt%C3%A1s%20a%202022.%C3%A9vi%20int%C3%A9zm%C3%A9nyi%20akkredit%C3%A1ci%C3%B3ra%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20felk%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9sr%C5%91l.pdf
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/27_2021.sz%C3%A1m%C3%BA%20Rektori%20utas%C3%ADt%C3%A1s%20a%202022.%C3%A9vi%20int%C3%A9zm%C3%A9nyi%20akkredit%C3%A1ci%C3%B3ra%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20felk%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9sr%C5%91l.pdf
https://dokutar.uni-nke.hu/document/intranet-uni-nke-hu/27_2021.sz%C3%A1m%C3%BA%20Rektori%20utas%C3%ADt%C3%A1s%20a%202022.%C3%A9vi%20int%C3%A9zm%C3%A9nyi%20akkredit%C3%A1ci%C3%B3ra%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20felk%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9sr%C5%91l.pdf

