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Terület Ssz. Az intézkedés megnevezése Az intézkedés előzménye Az intézkedés forrása Az intézkedés kifejtése Szakmai felelős Együttműködő szervezetek Az eredménytermék megnevezése Intézkedés kezdete Intézkedés vége

1.
A folyamatalapú szabályozás 

teljessé tétele
NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020)

Egyetemi önértékelés: 3.1.7., 

KÖFOP 2.1.2. Közszolgálati 

Kiválósági Központ alprojekt

KKK által kidolgozott mérési és elemzési módszerek 

kari adaptálása.
DH vezető

ODH, TNDH, intézetek, 

központok
PDCA szemléletű folyamatmendzsment 2018.01.01 2020.12.31

2. Jó gyakorlatok gyűjtése NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020) MAB jelentés

A felsőoktatási minőségirányítás és a kiválóságra való 

törekvés hazai és nemzetközi jó gyakorlatainak 

megismerése.

ODH, TNDH intézetek, központok KKK honlapon publikált jó gyakorlatok. 2018.01.01 2020.12.31

3. HHK cselekvési terv vizsgálata

Az előző akkreditációkor megállapított 

értékek, kritikai észrevételek új 

körülményeknek való megfeleltetése.                                   

A cselekvési terv kidolgozása folyamatban 

van. A feladat befejezésének határidejét 

2018. dec. 31-re  módosítjuk.

A kar intézményi és 

programakkreditációról készülő 

MAB jelentés feldolgozása.

Megvizsgálni, hogy az  intézmény cselekvési tervében 

rögzítettek tartalmukban hogyan segíthetik a HHK 

alaprendeltetéséből adódó működést, tevékenységet.

ODH, DH vezető
auditorok, intézetek, 

központok, szakfelelősök

Cselekvési terv a HHK alaprendeltetéséből adódó 

működési tevékenység hatékonyságának, 

eredményességének növelésére.

2018.01.01 2018.12.31

4. Kari auditálás 2018
Az egyetemi Audit Szabályzat alapján kari 

audit rendszer kialakítása és működtetése.
Kari intézkedés

Az egyetemi Audit Szabályzat elfogadását követően 

kari audit terv elkészítése 2019-re.
ODH

auditorok, intézetek, 

központok, szakfelelősök

A képzés  eredményeinek megerősítése, illetve a 

középszerűségének feltárása.
2018.01.01 2018.12.31

5.
Kari Képzésfejlesztési Tanács 

szerepének erősítése
NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020)

SZMR 34.§ (1), egyetemi 

önértékelés:1.4.2.

A KKFT-nek a képzési stratégiaalkotásban / 

véleményezésben betöltött szerepét növelni, a 

képzésfejlesztés korai fázisába történő 

bekapcsolódását biztosítani kell.

ODH intézetek, központok
SZMR 34.§. (1) bekezdésében foglaltak 

maradéktalan megvalósulása
2018.01.01 2020.12.31

6.
HHK képzési portfólió 

korszerűsítése

A nemzeti tisztképzés profiltisztítása.(2011-

2012);

Új katonai alap- és mesterképzések 

alapítása, indítása.

HVKF intézkedés, IFT, egyetemi 

önértékelés: 2.1.1.

Folytatni kell a jelenlegi professzionális szinten a 

képzés átalakítását követő kari képzési portfólió 

szakjain az oktatási, képzési és kutatási tevékenységet.

ODH
HM-MH, intézetek, 

központok

A nemzeti tisztképzés folyamatos tartalmi 

korszerűsítése. A képzési portfólió IFT-nek 

megfelelő fejlesztése.

2018.01.01 2020.12.31
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7. Képzési struktúra szakszerkezet

Kari portfólió profiltisztítása.                             

A jelenlegi képzési struktúra megfelel a 

fenntartói igényeknek, de készen kell 

állnunk a fenntartói igények változása 

esetén a követelményeknek megfelelő 

képzési struktúra működtetésére.

HM HVK, NKE FT A katonai képzések teljes rendszerének működtetése ODH
HM-MH, intézetek, 

központok

A kialakított és stabilizált képzési struktúra és 

szakszerkezet megrendelői igények szerinti 

fenntartása és működtetése.

2018.01.01 2020.12.31

8. Az idegen nyelvű képzések bővítése

EMÜ a NATO szövetséges – illetve a 

környező államok katonai felsőoktatási 

intézményeivel.

ERASMUS+ adta keretek.

Az ERASMUS rendszer felülvizsgálata. A katonai 

alapképzésben résztvevő hallgatói mobilitás 

elősegítése.

ODH, TNDH

NKE HHK, MH LZ és a 

lengyel, román, osztrák, 

cseh, szerb és szlovák 

szárazföldi és légierő 

katonai akadémiák, 

egyetemek.

A hallgatói mobilitás fokozása;

A hallgatók legalább egy szemeszterre történő 

kiküldése;

A képzési időszakban szerzett ismeretek 

kreditbeszámítási igazolással való ellátása.

2018.01.01 2020.12.31

9.
Gyakorlatorientált képzés 

fejlesztése

A honvéd tisztjelöltek gyakorlati felkészítésének 

biztosítása.
ODH

HM-MH, intézetek, 

központok
2018.01.01 2020.12.31

10.
Munkáltatói visszajelzést mérő 

rendszer bevezetése
NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020)

MAB követelményrendszer, 

egyetemi önértékelés: 2.1.23.

Az Egyetemen létrehozott rendszer kari 

alkalmazásának vizsgálata.
ODH intézetek, központok Munkáltatói visszajelzést mérő rendszer 2018.01.01 2019.12.31

11.

A Tanulmányi Osztály hallgatói 

szolgáltató iroda funkciójának 

erősítése.

NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020)
IFT VII./4., egyetemi 

önértértékelés: 1.2.11.

Az Egyetem által létrehozott iroda egyes 

szolgáltatásainak kari tevékenységek közé történő 

integrálása.

ODH
intézetek, központok, HHK 

HÖK, szakkollégiumok

A hallgatói szolgáltatások rendszerének 

támogatása.
2018.01.01 2018.06.30

12.
Mentálhigiénés szolgáltatás 

egyetemi szintű bevezetése
NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020) MAB jelentés

Az egyetemi bevezetést követően a szolgáltatások kari 

adaptálása.
ODH

intézetek, központok, HHK 

HÖK
Mentálhigiénés szolgáltatás 2018.01.01 2019.12.31

13.
Oktatói teljesítmény-értékelések 

elkészítése
NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020)

NKE Foglalkoztatási Szab. 51.§., 

IFT, egyetemi önértékelés: 3.4.6.

Az önértékelések és a hallgatói vélemények 

figyelembevételével teljesítményértékelés. Intézkedési 

terv készítése, óraellenőrzés, jutalmazás / hibák 

javítására intézkedés.

ODH
intézetek, központok, HHK 

HÖK

Oktatói minősítések alapján problémák feltárása, 

javítási terv. „Kiváló oktató” cím kiadása.
2018.01.01 2020.12.31

14.

Programfejlesztések a 

képzéselaprózódás elkerülése 

érdekében.

NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020) MAB jelentés

A hallgatói terhelések (tárgyak és vizsgák száma) 

rendszeres felülvizsgálata. Olyan programfejlesztési 

programok megfogalmazása, amely törekszik a képzés 

elaprózódásának elkerülésére.

ODH
HM-MH, intézetek, 

központok
Képzési portfólió fejlesztés 2018.01.01 2019.05.31

15.

Képzésfejlesztés a szakmai 

gyakorlati rendszer értékelése 

alapján

NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020) MAB jelentés

A szakmai gyakorlati képzés folyamatainak olyan 

irányú alakítása, hogy az a képzések tartalmára 

vonatkozó visszacsatolásra is alkalmas legyen.

ODH
HM-MH, intézetek, 

központok

A képzési portfólió fejlesztése a szakmai 

gyakorlati rendszer területén.
2018.01.01 2020.12.31
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16.

Az Egyetemi Közös Modul (EKM) 

tartalmának felülvizsgálata és 

szakmai összehangolása az egyes 

alapképzések tartalmával.

NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020) MAB jelentés

Az Egyetemi Közös Modul (EKM)  HHK által gondozott 

tantárgyainak tartalmi felülvizsgálata, korrekciója és az 

egyes alapképzések tartalmának szakmai 

összehangolása.

ODH intézetek, központok EKM modul tartalmi fejlesztése 2018.01.01 2020.12.31

17.
A DI képzésekre jelentkezők 

számának növelése
NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020) IFT, egyetemi önértékelés: 2.1.5.

A hazai és határon túli jelentkezők számának növelése 

a doktori pályázat promóciójának és 

disszeminációjának javításával. A doktoranduszokat 

segítő szociális és tudományos ösztöndíjak 

népszerűsítése.

TNDH
témavezetők, kutatási 

területek vezetői
A DI-k képzésére jelentkezők száma növekszik. 2018.01.01 2020.12.31

18. Folyóiratok nemzetköziesítése NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020) IFT, egyetemi önértékelés: 1.2.3.

Kari publikációs stratégiai kidolgozása, nemzetközi 

adatbázisok standardjainak átvétele (DOI), webalapú 

nemzetközi tudástárakban HHK jelenlét fokozása pl: Az 

egyetemi folyóiratok alkalmassá tétele nemzetközi 

adatbázisokba való bekerülésre.

TNDH könyvtár, szerkesztőségek
HHK által gondozott folyóiratok megjelenése a 

nemzetközi adatbázisokban.
2018.01.01 2020.12.31

19.

Doktori képzések során a hallgatói 

publikálások elmaradásának 

felülvizsgálata a hallgatói 

publikálások támogatása 

érdekében. 

NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020) MAB jelentés

Kari részvétel a doktori képzésből való kimaradás 

okainak vizsgálatában és az intézkedések 

kidolgozásában.

TNDH
témavezetők, kutatási 

területek vezetői
Intézkedési terv 2018.01.01 2020.12.31

20. Publikációs tevékenység
Oktatók, kutatók tudományos kutatási 

eredményeinek közzététele

Oktatói és kutatói 

követelményrendszer, 

foglalkoztatási szabályzat

A Karon folyó tudományos kutatások számának 

növekedése a tananyagfejlesztés- és korszerűsítés 

jegyében új jegyzetek megjelenését segíti elő, 

hiánypótlás és nóvumok előtérbe állításával.

TNDH

intézetek, központok, 

témavezetők, kutatási 

területek vezetői, 

szerkesztőségek

Publikációk számának növekedése. 2018.01.01 2020.12.31

21.
Publikálás ösztönzése idegen 

nyelven
NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020) Rektori határozat

A HHK oktatóinak, kutatóinakk tudományos igényű 

angol nyelvű publikálásának biztosítása és a 

követelmények teljesítésének elősegítése.

TNDH

intézetek, központok, 

témavezetők, kutatási 

területek vezetői, 

szerkesztőségek

Idegeny nyelvű publikációk számának 

növekedése.
2018.01.01 2020.12.31
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22. Minősített oktatók utánpótlása

A 2013. évben a kettős ellátás 

megszüntetésével a minősített oktatók 

száma jelentősen csökkent,

az oktatott tantárgyak és tárgykörök külsős 

oktatók képzésbe történő bevonásával 

megtörtént.

A 2015.évi XIII.törvény által 

módosított törvények

A HHK-n a MAB által elvárt minősített oktatói arány 

biztosítása. A tudományos-kutatói tevékenység 

támogatása.

TNDH, ODH
HM-MH, intézetek, 

központok
Minősített oktatók számának növekedése. 2018.01.01 2020.12.31

23.
Pedagógia módszertani 

továbbképzések megtartása.

Tanévenként tematikus pedagógia 

módszertani továbbképzés megtartása.

Kari éves munka- és ellenőrzési 

terv

A Kar oktatói állományának tematikus felkészítése,  

pedagógia módszertani és  oktatás- szervezési 

tájékoztatók megtartása.

ODH
DH, TO, intézetek, 

központok

Az aktuális tanév naprakész oktatói, oktatás 

szervezői ismeretek.
2018.01.01 2020.12.31

24.
Egyéni karrierterv 

készítése/felülvizsgálata.
NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020)

NKE Foglalkoztatási Szabályzat 

49.§, egyetemi önértékelés: 3.4.6.

A HHK-n dolgozó közalkalmazottak 5 évre szóló 

karriertervének elkészítése, illetve felülvizsgálata. 

Továbbképzések / iskolarendszerű képzések tervezése, 

pénzügyi forrásokkal való egyeztetés.

DH vezető HHK szervezeti egységek
Magasabb végzettség / szakirányú tudás 

megszerzése.
2018.01.01 2019.12.31

25.
Idegen nyelvi kompetenciák és 

képzésmodernizáció
NKE Minőségfejlesztési Program (2016-2020) IFT, egyetemi önértékelés: 1.2.1.

Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a HHK oktatói 

állományának. A nemzetközi tudományos közéletbe 

történő kilépés elősegítése.

TNDH, ODH intézetek, központok
Az oktatók idegen nyelvi kompetenciáinak 

fejlődése.
2018.01.01 2020.12.31

Dr. Szászi Gábor ezredes sk.
Kari Minőségügyi Bizottság elnöke

Budapest, 2018. június  25.
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