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Az intézkedés megnevezése Az intézkedés előzménye Az intézkedés jogforrása Az intézkedés kifejtése Együttműködő szervezetek Az eredménytermék megnevezése Intézkedés kezdete Intézkedés vége

HHK cselekvési terv vizsgálata

Az előző akkreditációkor 

megállapított értékek, kritikai 

észrevételek új körülményeknek 

való megfeleltetése.

A kar intézményi és 

programakkreditációról készülő 

MAB jelentésnek feldolgozása.

Megvizsgálni, hogy az  intézmény 

cselekvési tervében rögzítettek 

tartalmukban, hogy segítethetik a 

HHK alaprendeltetésből adódó 

működését, tevékenységét

MH HVK SZCSF;

Cselekvési terv a HHK 

alaprendeltetésből adódó működési 

tevékenység hatékonyságának, 

eredményességének növelésére

2017.01.01 2017.09.01

HHK képzési portfólió korszerűsítése

A nemzeti tisztképzés 

profiltisztítása.(2011-2012);

Az új katonai alap- és 

mesterképzések alapítása, 

indítása.

Honvéd Vezérkar Főnöke 2011 

júliusában intézkedést adott ki 

(SZCSF/53-136/2011.)

A katonai alapképzési szakok 

képzési- és kimeneti 

követelményei –

Folytatni kell a jelenlegi 

professzionális szinten a képzés 

átalakítását követő kari képzési 

portfólió szakjain az oktatási, 

képzési és kutatási tevékenységet.

HM HVK SZCSF;
A nemzeti tisztképzés folyamatos 

tartalmi korszerűsítése;
2016.04.28 2017.09.01

Publikálás ösztönzése 

idegennyelven

Az idegennyelvű periodika  van az 

Egyetemen
Rektori határozat

Az oktatók, kutatók tudományos 

igényű angol nyelvű publikálásának 

biztosítása és a követelmények 

teljesítésének elősegítése

doktori iskolák AARMS 2016.03.17 2016.04.28

Képzési kimeneti követelmények
Törvényi változás -7/2016. MvM 

rendelet

282/2016. (IX. 21.)                                 

Kormány rendelet

A megrendelői igények és elvárások 

teljesítése a 282/2016. (IX. 21.) 

Kormány rendelet, a Honvédelmi 

Miniszter és az Összhaderőnemi 

Parancsnokság parancsnokának éves 

értékelő- és feladatszabó 

értekezletén meghatározottak 

szerint.

HM, ÖHP, HVK SZCSF
A kialakult képzési rendszer hatékony 

működésének fenntartása.
2016.04.28 2018.09.01

Képzési struktúra szakszerkezet Kari portfólió profiltisztítása HM HVK, NKE FT
A katonai képzések teljes 

rendszerének működtetése

HVK, HM Humánpolitikai Főosztály; 

HVK SZCSF,

A kialakított és stabilizált képzési 

struktúra és szakszerkezet megrendelői 

igények szerinti fenntartása és 

működtetése.

2016.05.05 2017.09.01

Kari hivatásrendi sajátosságok
Egyetlen katonai felsőoktatási 

intézmény

NKE alapító okirat;

KKK

A hivatásrend iránti elkötlezettség 

erősítése

A katonai képzési területet 

felügyelő HM HVK SZCSF

Professzionális képességek erősítése, 

bővítése
2016.03.18 2017.07.21

Képzési Követelmények teljesítése

A specializációra helyezés 

időpontja a képzés 4.szemesztere 

után.

KKK

A HM VKF alapkiképzésre vonatkozó 

intézkedésének betartása, 

változások lekövetése.

MH HVK SZCSF;

MH AA.

Az alapkiképzés hatékonyságának 

változása–fokozása, az első szemeszter 

képzési tervének pontosítása.

2016.03.21 2017.09.01

Képességek növelése Sajátos – katonai képzési terület
NKE törvény

Kormány rendelet

A MH LZ és a HHK közötti 

együttműködés szigorú betartása.
MH HVK SZCSF-ség, NKE, MH LZ, Minőségi tisztképzés folyamatossága 2016.03.21 2017.09.01

Az idegen nyelvű képzések bővítése

EMÜ a NATO szövetséges – illetve 

a környező államok katonai 

felsőoktatási intézményeivel.

ERASMUS + adta keretek.
A katonai alapképzésben résztvevő 

hallgatói mobilitás elősegítése.

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 

kredit beszámítási igazolással való 

ellátása.

2016.05.03 2017.09.01
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Publikációs tevékenység

Oktatók, kutatók tudományos 

kutatási eredményeinek 

közzététele

Oktatói és kutatói követelmény 

rendszer, foglalkoztatási 

szabályzat

A tudományos kutatások számának 

növekedése a tananyagfejlesztés- és 

korszerűsítés jegyében új jegyzetek 

megjelenését segíti elő, hiánypótlás 

és nóvumok előtérbe állításával.

Kar és a szerkesztőségek. Publikációk számának növekedése. 2016.05.03 2017.09.01

Kari auditálás 2017 

A kari auditálás feladatainak 

harmonizálása az egyetemi 

rendszerrel.                                       

Az új  kari auditorok kiválasztása, 

felkészítése. A korábbi auditok 

folytatása, bővítése, az audit 

szabályzat aktualizálása

Kari  intézkedés

Audit szabályzat aktualizálása és 

éves audit terv              elkészítése 

2017-re.

Az auditálás folytatása az 

adminisztráció valamint az  új 

katonai alap- és mesterképzések 

területén

Auditorok, Kari Intézetek, 

szakfelelősök

A képzés  eredményeinek megerősítése, 

a hiányosságok feltárása, azok 

kijavítására cselekvési tervek 

kidolgozása.

2016.05.03 2017.09.01

Katonai képzések továbbfejlesztése
2011-2012 kari egyetemi 

portfólió tisztítás

Érvényes KKK, és Képzési 

szakszerkezet

A képzések KKK szerinti 

korszerűsítése

HVK SzCsF, Kar Intézetek, 

szakfelelősök

A kialakított képzési portfóliót és 

szakszerkezeteket a megrendelői 

igényekkel összhangban 

továbbfejleszteni. Az oktatás és képzés 

területén elért értékeket megtartartása, 

az egyetemi részismereti képzés 

bevezetése.

2016.05.05 2017.09.01

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 portfólió profiltisztítása után a 

MAB által elvárt minősített oktatói 

arány biztosítása.

HM;

HDI, és KMDI iskolák;

A fiatal oktatók tudományos-kutatói 

felkészítése folyamatosan növelte a 

doktori képzésben résztvevők számát is.

Eredménye pozitív – jelentősen nőtt a 

PhD fokozatosok száma.

2016.05.06 2017.09.01

Pedagógia módszertani 

továbbképzések megtartása.

Tanévenként tematikus 

pedagógia módszertani 

továbbképzés megtartása.

Kari éves munka és ellenőrzési 

terv

Az oktatói állomány tematikus 

felkészítése a tanév fő feladatinak 

megbeszélésekor, és pedagógia 

módszertani,  oktatás szervezési, 

tájékoztatók megtartása a 

változások kihirdetésé.

ORH oktatási iroda, Kari Intézetek, 

Dékáni hivatal, Tanulmányi osztály

Az aktuális tanév naprakész oktatói, 

oktatás szervezői ismeretek
2016.05.06 2017.09.01

Az éves csapat-bázis igény 

naprakészen tartása
Képesség csökkenés veszélye

A katonai alapképzési szakoknál 

jóváhagyott KKK.

A honvédtisztjelöltek gyakorlati 

felkészítésének biztosítása.

vitéz Szurmay Sándor BHD;

és az ÖHP PK. által kijelölt egységek, 

alegységek;

 Az éves csapat-bázis igény tervezése, 

összeállítása és egyeztetése,  

folyamatos naprakészen tartása

2016.04.29 2017.09.01

Prof. Dr. Szendy István ezredes sk.
Kari Minőségügyi Bizottság elnöke

Budapest, 2016. október 10.


