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Előzmények 

Az Óbudai Egyetem jogelődje, a Budapesti Műszaki Főiskola révén 2004. március 22. óta rendelkezik 
az MSZ EN ISO 9001 szabvány alapján tanúsított minőségirányítási rendszerrel. A TÜV Rheinland 
InterCert Kft. tanúsító szervezet által 2018. május 4-ei dátummal kiállított legutóbbi okirat szerint az 
egyetem az akkreditált felsőoktatás, doktori képzés, a felnőttképzés, a kutatás-fejlesztés és a 
tudományszervezés működési területen 2019. március 17-éig rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal 
(http://uni-obuda.hu/files/attachments/19492/tanusitvany-tanmelleklet-iso-90012015.pdf ). 

Az „ISO 9001-es” szabvány – mely 1987-ben került bevezetésre, majd 1994-ben, 2000-ben, 2008-ban és 2015-
ben frissítették – a legkülönbözőbb tevékenységű szervezetek általános működési modelljét írja le. A modell 
azokat az általános és elvi követelményeket állítja csokorba, amelyek (értelmes) teljesítése egy szervezet sike-
res működéséhez szükséges. A követelmények a legfelső vezetés elkötelezettségétől és irányításától a szabá-
lyozott folyamatokon át, a megelőzésig és (szervezet)fejlesztésig szinte a gazdálkodó szervezet teljes tevé-
kenységét lefedik. 

A szabvány nem konkrétumokat határoz meg, hanem azokat a tématerületeket, amelyekre nézve elvárja, hogy 
a szervezet a maga sajátosságainak figyelembevételével megalkossa saját, testre szabott szabályozórendsze-
rét. A szabvány semmilyen szakmai, illetve termék- vagy szolgáltatás-specifikus követelményre nem tér ki, azok 
meghatározását az alkalmazótól várja el a fenti logika szerint. Ennek megfelelően - noha minőségügyi szab-
ványnak nevezik - nem a szervezet termékének, szolgáltatásának, hanem az irányításnak, a működtetés 
mechanizmusának a minőségét fémjelzi. 

Mit jelent a minőség? „… a minőségre való törekvés legfontosabb értéke, hogy bármely állapotból 
elindulhat a fejlődés, és bármely fejlettségénél továbbfokozható.” Ide tartozik a tények megértése, a 
célok személyre szabott, reális meghatározása, a folyamatok megtervezése és a visszacsatolások 
rendszerének kialakítása.  

Intézményi minőségtörténet 

 … amióta történik valami, minőség keletkezik… 

 Belső önértékelési rendszer kialakítása az éves akkreditációs jelentésekre (2000-től). A hall-
gatói elégedettségi felmérések alkalmazása.   

 Szabványos minőségirányítási rendszer kidolgozása és tanúsíttatása a teljes tevékenységi 
körre az ISO 9001:2000 szabvány szerint (2004). 

 A minőségirányítási rendszer eszközeinek felhasználása az akkreditációs jelenés készítésé-
nél. Sikeres intézményi akkreditáció (2005). 

 Felsőoktatási minőség Díj pályázat beadása és bronz fokozatú elismerő oklevél megszerzése. 
A kiválóság alapú önértékelési kultúra adaptálása a minőségfejlesztésbe (2007). Az önértéke-
lés rendszeressé tétele. 

 Az elégedettség mérési területek bővítése: munkatársi értékelés, végzettek nyomon követési 
rendszere, kollégiumi és könyvtári elégedettség mérés. 

 A Felsőoktatási Minőségi Díj megszerzése (2009). 

 Sikeres intézményi akkreditáció (2011). 

 Átállás az ISO 9001:2015-ös szabványra.  

 Minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése. 

A minőségirányítási szervezet 

Az Egyetem minőségirányítási rendszerének szakmai hatékonyságának biztosítása, működésének 
teljes körű felügyelete az általános rektorhelyettes feladata. Az általános rektorhelyettes munkáját a 
vezetésével működő egyetemi Minőségirányítási Bizottság, a minőségirányítási koordinátorok és a 
szervezeti egységek minőségirányítási megbízottjai támogatják. Az egyetem 

Minőségirányítási koordinátorok: 

 Göndör Vera, minőségirányítási koordinátor 

 Kertész Zoltán, minőségirányítási koordinátor 
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A Minőségirányítási honlapjának elérhetősége: mir.uni-obuda.hu 

Az osztályvezető munkáját, a vezetésével működő egyetemi Minőségirányítási Tanács, a minőségirá-
nyítási koordinátorok és a szervezeti egységek minőségirányítási megbízottjai támogatják.  

Szervezeti egység Minőségirányítási megbízott 

BGK Dr. Farkas Gabriella 

KGK Vécsey Alexandra 

KVK Dr. Lendvay Marianna 

NIK Zsíros Tímea 

RKK Kertész Zoltán 

AMK Fejes Gábor 

TMPK Makó Ferenc 

EKIK Geresdi Krisztina 

Könyvtár Széll Gábor 

Kancellária Varga Csaba 

 

A minőségirányítási munkatársak szorosan együttműködnek az egyetemi kockázatkezelési felelőssel, 
Kapás Zsolttal és a folyamatszervezési főtanácsadóval, Szirmai Zsuzsannával, az egyetemi folyama-
tok folyamatgazdáival és a kockkázatfelelősökkel. 

A szabályozás dokumentumai 

Az Óbudai Egyetem minőségirányítási rendszere az alábbi nemzetközi és hazai követelményeknek 
felel meg: 

 teljesíti az MSZ EN ISO 9001:2015-es szabvány követelményeit, 

 teljesíti az európai felsőoktatási minőségbiztosítás alapdokumentumot, a sztenderdeket és 
irányelveket tartalmazó – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area (ESG) 2015. elvárásait, 

 megfelel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek, összhangban van a Ma-
gyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ajánlásaival. 

Az egyetem munkatársai számára a működést támogató előírásokat a szabályzatok és azok hivatko-
zott dokumentumai tartalmazzák:  

 http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok   

 http://uni-obuda.hu/egyetem/utasitasok  

A minőségirányítási szabályozások az egyetem szabályozás részeként működik. A szabályzatokkal 
való összhangot a minőségirányítási kézikönyv biztosítja (http://uni-
obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-minosegiranyitasi-kezikonyve). 

Az egyetem vezetése a képzéssel, a kutatással, a szolgáltatással és a szervezettel kapcsolatos kö-
zéptávú minőségirányítási célkitűzéseit Minőségpolitikájában fogalmazza meg. A minőségügyi szabá-
lyozások ennek szemléletében készülnek. 

A hibafeltárás és folyamatos fejlesztés eszközei 

A folyamatok működtetését, annak eredményeit figyelmemmel kísérjük. Ennek néhány eleme: 

Elégedettség mérések 

Tekintettel arra, hogy az egyetem fő profilja humánszolgáltatás, eredményességének, jó munkájának 
legfőbb jelzője, hogy partnerei hogyan ítélik meg szolgáltatásait. A partneri kör egyes csoportjai az 
egyetem szolgáltatásainak más-más elemére vevők; más fontos a hallgatóknak, más az őket majdan 
alkalmazó szervezeteknek, más az érdekelt minisztériumoknak. A felmérések eredményeit folyamata-
ink fejlesztésére hasznosítjuk. A felmérések összefoglalóit a honlapon is közzétesszük. 
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Központilag szervezett, rendszeres felmérések:  

 Marketing felmérés 

 Aktív hallgatók motivációs felmérése 

 Végzős hallgatók elégedettsége 

 Záróvizsga bizottság véleménye 

 Diplomás pályakövetés (DPR) 

 Munkatársi elégedettség 

 Egyetemi közgyűlés elégedettség  

 Oktatók hallgatói véleményezése 

 Kollégium elégedettség  

 Könyvtári elégedettség 

 Moodle - digitális tananyagkezelő rendszerhez kapcsolódó felmérések 

 További eseti felmérések 

Belső auditok 

A minőségirányítási rendszer követelményeknek és céloknak megfelelő működését az egyetem belső 
auditokkal ellenőrzi. Az egyetem vezetése az auditokat a rendszer fejlesztésének szempontjából ki-
emelkedő jelentőségűnek tartja, ezért megtervezésükre és végrehajtásukra nagy gondot fordít. 

Az auditokat a vizsgált területtől független, megfelelő felkészültségű belső auditorok – auditcsoporto-
kat alkotva – végzik. Az auditok időben és tárgyukat tekintve egyaránt tervezettek. 

Az auditok tervezésével és az eredményekkel kapcsolatos információk a Minőségirányítás honlapján 
is közzétesszük (http://mir.uni-obuda.hu/kategoria/audit/) 

A problémák észrevétele és közvetlen kezelése 

A képzési és más egyetemi folyamatok (a képzést támogató és az alaptevékenységen kívüli folyama-
tok) során felmerülhetnek dokumentált nemmegfelelőségek, melyek esetén célunk annak minél gyor-
sabban történő kijavítása. Ezért minden munkatársunk felelőssége, hogy a folyamatban általa észlelt 
eltérésre a lehető leghamarabb reagáljon.  

 Saját hatáskörben.  

 Közvetlen felettes, vagy az érintett terület felelősének, folyamatgazdája bevonásával. 

 Az egyetem belső honlapján keresztül elérhető Észrevételi lap kitöltésével és az álta-
lános rektorhelyettes vagy koordinátorok részére való elküldésével.  

 A HÖK által működtetett problémakezelő lapok (karonként eltérő elnevezésű lehet) 
segítségével.  

 


