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Nyt. szám: 34000/21/972/2018. ált. 

 

Kari minőségügyi beszámoló 2017 

1. A kari minőségügyi bizottság / kari önértékelő munkacsoport éves munkájának pár 

mondatos ismertetése. (A bizottság rövid bemutatása, az elvégzett munka, ülések 

száma stb.) 

2017-ben a Kari Minőségügyi Bizottság (a továbbiakban: KMB) a terveknek 

megfelelően tartotta meg üléseit. Kiemelt feladatot jelentett az 

intézményakkreditációval és a programakkreditációval kapcsolatos MAB jelentés 

tervezet feldolgozása, a kari akkreditációs kötetben leírtakkal kapcsolatosan 

megfogalmazott észrevételek, megállapítások pontosítása a MAB végső jelentésének 

összeállításához. Ennek eredményeként a MAB 2017. 03.31-én lezárt akkreditációs 

jelentése a karra vonatkozóan az alábbi minőségfejlesztési javaslatokat és ajánlásokat 

fogalmazta meg:  

 Meggondolásra javasolt – többek között a Magyar Honvédség jelenlegi 

haditechnikai felszerelését (eredet, gyártmány, működtetés stb.) is figyelembe véve 

–, hogy az alapképzéseken második idegen nyelvként az orosz is választható 

legyen.  

 Javasolt a meglévő mérnöki (védelmi vezetéstechnikai rendszertervező) mesterszak 

hallgatói létszámának emelése és új mérnök alap- és mesterszakok indítása a 

Katonai Műszaki Doktori Iskola fenntarthatóságának érdekében.  

 Javasolt az Egyetemi Közös Modul (EKM) e szakterületen oktatott tantárgyai 

tartalmának (és „kiméretének”) és a katonai alapképzési tartalmaknak a további 

szakmai összehangolása.  

 Az idegen-nyelvű és magyar publikációk aránya az idegen nyelvű publikációk 

javára javítandó.  

 Javasolt a pályaképek objektív vázolására alkalmas tartalmak kidolgozása és a 

honlapon történő szerepeltetése.  

 

A KMB összetétele a 2017. január 1-i vezetőváltással együtt átalakult. A tagság 

változását nem csupán a személyi változások indokolták (a KMB tagsága a 

beosztásból ered), hanem egyes szervezeti átalakítások is. A HHK-n a KMB tagjai 

azon szervezeti egységek vezetői, melyeknek tevékenysége a kari irányítás alá 

tartozik, minőségirányítási szempontból a kari oktatási tevékenység szerves részét 

képezik, illetve amelyeknek tevékenysége speciális módon járul hozzá a kari oktatási 

tevékenységhez (pl. Katonai Vizsgaközpont).  
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Ugyanakkor a KMB korábbi tagjai közé tartoztak a Doktori Iskolák vezetői is, de 

tekintettel arra, hogy a DI-k már nem kari irányítás alá tartoznak, tagságuk a kari 

testületben a továbbiakban nem indokolt. Szintén kikerült a KMB tagságból a 

Nyelvvizsgaközpont képviselője, mivel a szervezet tevékenysége önállóan akkreditált. 

Új tagként került a KMB-be a Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyami Központ 

képviselője (vezetője), tekintettel a Kar által gondozott Katonai Felsővezetői 

Szakirányú Továbbképzési Szak megalapítására. 

A KMB 2017 év folyamán két ülést tartott, melyen az alapdokumentumok elfogadása, 

valamint a tantervmódosítások véglegesítése történt meg.  

 

2. Meglevő kari minőségügyi szabályozók (pl. KMB ügyrend, minőségfejlesztési 

program). 

A KMB 2017. május 25-én tartotta meg ülését, melyen elfogadásra kerültek a korábbi 

– 2015-ben aláírt – alapdokumentumok. A KMB ügyrendjét módosítani kellett, 

tekintettel egyrészt az egyetemi szervezeti átalakulásokra, másrészt a képzési portfolió 

módosítására. Az új ügyrendet a KMB elfogadta. A „Kar minőségirányítási 

irányelvei” című dokumentum is elfogadásra került, melybe a MAB egyes javaslatait 

már beépítettük. A Kar dékánja aláírta a Minőségpolitikai Nyilatkozatot is, mely a 

honlapon is megjelent a többi alapdokumentummal egyetemben.  

A Kar minőségfejlesztési terve 2016-2017 évre vonatkozóan lett 2016. novemberben 

elfogadva. 2017 év végén a célok megvalósításának felülvizsgálata megtörtént és 

annak eredményét megküldtük az Egyetemi Minőségügyi Bizottság részére is. A 

KMB a megvalósulás vizsgálatának eredményeit és az EMÜBI által elfogadott, 2018-

2020-ra vonatkozó elemekkel kiegészített Minőségfejlesztési Program alapján 

megkezdte a 2018-2020-ra vonatkozó kari minőségcélok kidolgozását. 

 

3. A kari/intézeti honlap minőségügyi részének feltöltöttsége. 

A kari honlap minőségüggyel foglalkozó része aktualizált adatokat tartalmaz. 

Közzétettük a kari minőségügyi felelős és a kari minőségügyi megbízott nevét, 

elérhetőségét. A dékán aláírásával – egyúttal a KMB egyetértésével – jóváhagyott 

aktuális minőségügyi szabályozók megtalálhatók a honlapon.  

A jövőben a honlap ezen részét bővíteni szeretnénk további „fülekkel”, mint például a 

minőségcélok megvalósulásáról szóló jelentés közzététele, illetve a KMB ülések 

emlékeztetőinek közzététele. 

 

4. A karok önértékelés során meghatározott intézkedéseinek (kari MFP) végrehajtása. 

(Történik-e nyomon követés, megtörtént-e az egyetemi MFP felülvizsgálata után, a 

MAB akkreditáció észrevételeit is figyelembe véve a kari programok 

felülvizsgálata?) 

A Kar egyrészt stratégiai fontosságú eredményként kezelte, hogy mind intézményi 

szinten, mind pedig 3 mesterképzési, illetve 1 alapképzési szakon sikeres akkreditációt 

tudhat maga mögött. 

Mérföldkőként kezelendő továbbá, hogy idén először történt kibocsátás a 2013-ban 

indult Katonai üzemeltető és Katonai logisztika alapképzési szakokon, valamint az 

átalakított Katonai vezetői alapképzési szakon. Az eddigi tapasztalatok 

hasznosításával elkezdődött a tantervek módosítása, a tantárgyi programok előírás 

szerinti egységesítése. A tartalmi elemeket illetően a Kar egyeztető megbeszéléseket 
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folytatott a HM és MH szervezetekkel, és a kidolgozói munka során természetesen 

figyelembe vette a MAB ajánlásait is. 

Kiemelt fontosságú eredmény, hogy a Kar képzési portfoliója új szakkal bővült: az 

Állami Légiközlekedési Alapképzési Szak a szakalapítási engedélyt megkapta, vagyis 

a képzés 2018 szeptemberétől elindulhat. 

2017. szeptember 14-én a Kari Képzésfejlesztési Tanács megtartotta nyitó ülését, majd 

pedig 2017. november 9-én – az előzetes számvetésnek megfelelően – sor került a 

záró ülésre, ahol a szakfelelősök a szakfejlesztési fórumokon elfogadott, módosított 

tantervekről számoltak be. (Szeptember és október hónap folyamán 7 szak 

tekintetében tartottunk nyitó és záró szakfejlesztési fórumot.) 

Mindkét képzési szinten a módosításokba beépültek a Szakfejlesztési Fórumokon 

résztvevő katonai szakértők észrevételei, módosító javaslatai. 

Az előterjesztéseket a Kari Képzésfejlesztési Tanács 2017. 11. 09-én megtartott ülésén 

megtárgyalta és támogatta.  

Az Egyetemi Képzésfejlesztési Tanács 2017. 11. 28-ai ülésén napirendre tűzte a 

módosítás szakmai véleményezését. A Tanács támogatta a katonai alap- és 

mesterképzési szakok tantervének módosításáról szóló előterjesztést. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testülete 2017. december 07-ei ülésén 

megtárgyalta az előterjesztést, a beterjesztett módosító javaslatokat támogatta.  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa 2017. december 13-ai ülésén szintén 

tárgyalta az előterjesztést, a beterjesztett módosító javaslatokat támogatta.  

A kari minőségfejlesztési program felülvizsgálata folyamatban van, tervezetten a Kari 

Minőségügyi Bizottság 2018. évi első félévi értekezletén történik meg a módosított 

program elfogadása. 

A kari minőségirányítási rendszer fejlesztése az NKE minőségirányítási rendszerének 

fejlesztéséhez illeszkedve valósul meg. A Kiválósági Kézikönyv minőségirányításra 

vonatkozó fejezete elkészült, melynek tartalmát az EMÜBI 2017. november 21-i 

ülésén elfogadta. A HR, az oktatás valamint a kutatás fejezetek leírására létrejött egy-

egy munkacsoport, melyek a területek egyes folyamatainak leírását már előkészítették. 

Az egyeztetés, hogy a leírt folyamatok teljesen lefedik-e az Egyetem oktatási és 

kutatási folyamatait, illetve mennyire vonatkoztathatóak az Egyetem egészére, ezen 

belül a HHK-ra, 2018. év első felében fog megtörténni a területek szakértőivel. 

A Kiválósági Kézikönyv készítésével párhuzamosan megtörtént a különböző – 

Egyetem által végzett – felmérések feltérképezése. Ennek alapján egyes – idáig a 

minőségirányítási terület által végzett - felméréseket a jövőben a szakmailag illetékes 

területek fogják elvégezni. Az ő véleményüket is figyelembe véve történt meg a 

hallgatói és a dolgozói elégedettségmérések továbbfejlesztése. 

Decemberben befejeződött az Egyetem kari-, karközi intézeti, valamint intézményi 

önértékelését segítő informatikai felületének, az Egyetemi Minőségbiztosítási Elemző 

és Értékelő Rendszer (EMIÉR) fejlesztése. A jövőben ez a felület remélhetőleg 

jelentősen fogja támogatnia Kar minőségirányítási rendszerének működését. 

Budapest, 2018. március 30-án 

Dr. Szászi Gábor ezredes sk. 

oktatási dékánhelyettes 

kari minőségügyi vezető 


