
 

 

ÓBUDAI EGYETEM 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS 

 

 

 

Cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 96/b. Honlap: mir.uni-obuda.hu 

E-mail: mir@uni-obuda.hu 

Dokumentációváltoztatások 2017. február 1. 

Dokumentum neve 
Verzió 
szám 

Kiadás 
dátuma 

Változás leírása 

Minőségirányítási  
kézikönyv 

15. 2017.  
01.24. 

 
 

Minőségirányítási osztály megnevezés megszűntetése. 

Minőségirányítási osztályvezető feladatkörök általános 
rektorhelyettesi hatáskörbe. 

Minőségirányítási rendszer fenntartása, MIR Tanács fel-
ügyelete rektori hatáskörbe. (2.4) 

Minőségirányítási szervezet módosítása. 

2.2. A külső és belső szabályozási környezet – ESG 2015. 

Kiegészítés Vezetői beszámoló hivatkozásokkal. 

Korábbi kizárás hivatkozásának törlése. (7.5.2) 

Mérőeszköz kezelés részletes szabályozásának kivétele. 
(7.6) 

Minőségpolitika - 2016.  
február 

16. 

Nincs változás 

ME–01 A vezetőség 
felelőssége 

12. 
verzió 

2017. 
02.01. 

Szabályozási rendben szabályzatok megnevezésének pon-
tosítása, Óbudai Egyetemen működő bizottságok összetéte-
léről, feladat- és hatásköréről szóló szabályzat hivatkozása. 
(2.1) 

Minőségirányítási osztályvezető feladatkörök általános 
rektorhelyettesi hatáskörbe. 

A szervezet definiálása, a minőségirányítás szervezet: szer-
vezeti felépítés elérhetőségének módosítása. (2.4) 

Szervezeti és Működési Rend kari/központ mellékletei he-
lyett kari/központ ügyrendjei. (2.4) 

Beszámoló kiegészítése a Központ Tanácsával. (2.4) 

A Minőségfejlesztési programot a minőségirányítási koordi-
nátor hozza nyilvánosságra az Egyetem minőségirányítási 
honlapján. (2.7) 

Fejlesztési és Monitoring Bizottság helyett Fejlesztési Kabi-
net. 

Egyetemi Vezetői Testület helyett Egyetemi Tanács. (2.9) 

ME–02 Minőségirányí-
tási rendszer 

10.  
verzió 

2017. 
02.01. 

Folyamatgazda változás.  

Minőségirányítási osztályvezető feladatkörök általános 
rektorhelyettesi hatáskörbe. 

ISO 9001-es szabvány évszám nélküli hivatkozása. 

Folyamatgazdák kinevezése kiegészítve a rektorral, a kan-
cellár mellett. (2.1) 
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ME–03 Partnerközpon-
túság a tanulmányi, 
kutatási és egyéb  
szolgáltatásokra 

11.  
verzió 

2017. 
02.01. 

Munkaerőpiaci igényfelméréseknél az intézményfejlesztési 
főigazgató helyett általános rektorhelyettes és minőségirá-
nyítási koordinátorok. (2.2) 

Felelősségek aktualizálása. (2.3.1) 

Részletes szabályozás helyett Pályázati szabályzat hivatko-
zása. (2.5) 

Szolgáltatás külső megbízásra: fejezetcím módosítás, Ka-
pacitáskihasználási szabályzata, Kötelezettségvállalás és 
szerződéskötés rendjéről szóló szabályzata hivatkozása 
részletes szabályozás helyett. (2.6) 

ME–04 Képzési folya-
matok tervezése és 
fejlesztése 

10.  
verzió 

2016. 
02.24. 

Nincs változás 

ME–05 Alapoktatási 
folyamatok 

11.  
verzió 

2017. 
02.01. 

Kiegészítés „Az adott félév lezárásához, a következő félév 
indításához kapcsolódó feladatok idő-ütemezése - Oktatási 
Bizottsági határozat” hivatkozással. (2.1.3, 2.3.1) 

ME-06 Továbbképzési 
folyamatok 

11.  
verzió 

2017. 
02.01. 

Rektori Kabinet helyett Rektori Tanács. (2.1.1) 

Minőségirányítási osztályvezető helyett minőségirányítási 
megbízott. (2.2.) 

ME–07 Kutatási és  
fejlesztési tevékenység 

12.  
verzió 

2017. 
02.01. 

Társfolyamatgazda változás.  

Kutatás-fejlesztési stratégia jóváhagyó szerveinek módosí-
tása. (2.1.1) 

Tudományos rektorhelyettes helyett kutatási és nemzetközi 
rektorhelyettes. 

A pályázati tevékenységek kivitelezésének folyamata: Pá-
lyázati Szabályzata előírásainak alkalmazásnak előírása. 
(2.2) 

Tudományos munka elismerése. (2.4.) 

Beszámoló összeállítása: szövegjavítás. (2.4.5.) 

ME–08 Tárgyi erőforrá-
sok beszerzése és fej-
lesztése 

10.  
verzió 

2017. 
02.01. 

Társfolyamatgazdák változása. 

Beszerzési csoport módosítása Beszerzési osztályra. (2.3) 

Szabályzat módosítása: Óbudai Egyetem Selejtezési és 
Hasznosítási szabályzata tartalmazza. (2.4) 

ME–09 A humánerőfor-
rás biztosítása és fej-
lesztése 

11.  
verzió 

2017. 
02.01. 

Alkalmazási terület módosítása. (2.1) 

Vezetői Testület helyett Rektori, Egyetemi Tanács. 

Oktatói státusz helyett oktatói bérkeret. (2.2) 

Kinevezések archiválása felelősség módosítás, szövegpon-
tosítás. (2.3.1) 
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ME–10 Mérés, elemzés 
és tökéletesítés 

11.  
verzió 

2017. 
02.01. 

Minőségirányítási osztályvezető feladatkörök általános 
rektorhelyettesi hatáskörbe. 

Fejlesztési és Monitoring Bizottság helyett Fejlesztési Kabi-
net. 

2.11. A megfigyelő és mérőeszközök kezelése: új pont, a 
Minőségirányítási kézikönyvből kikerült szabályozás  

ME – 11 Hallgatói élet 9.  
verzió 

2017. 
02.01. 

Tudományos rektorhelyettes helyett kutatási és nemzetközi 
rektorhelyettes. (2.4) 

ME–12 Doktori képzés, 
habilitációs eljárás 

5.  
verzió 

2017. 
02.01. 

Folyamatgazda változás.  

ÓE Minőségirányítási osztályvezető helyett DHT minőség-
irányítási megbízottja. (2.9) 

 

Budapest, 2017. február 1. 

 

 

 

Dr. Gáti József 

általános rektorhelyettes 


