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Dokumentum neve Verziószám Kiadás dátuma Változás leírása 

Minőségirányítási 
kézikönyv 

8. verzió 2010. március 1. Intézményi ismertető, MIR 
szervezet, Küldetésnyilatkozat 
módosítása, az egyetemmé válás 
miatti elnevezések módosítása 

ME–01 A vezetőség 
felelőssége 

7. verzió 2010. március 1. Az egyetemmé válás miatti 
elnevezések módosítása, 
szabályzatok követése 

ME–02 
Minőségirányítási 
rendszer 

5. verzió 2010. március 1. Dokumentumok elérhetősége, 
jogszabályok követése, szabvány-
hivatkozás, az egyetemmé válás 
miatti elnevezések módosítása 

ME–03 
Partnerközpontúság a 
tanulmányi, kutatási és 
egyéb szolgáltatásokra 

5. verzió 2010. március 1. Az egyetemmé válás miatti 
elnevezések módosítása, 
szabályzatok követése, 
folyamatgazda módosítása 

ME–04 Képzési 
folyamatok tervezése és 
fejlesztése 

6. verzió 2010. március 1. Az egyetemmé válás miatti 
elnevezések módosítása 

ME–05 Alapoktatási 
folyamatok 

6. verzió 2010. március 1. Tanulmányi ügyrendhez kapcsolódó 
módosítások, képzési folyamat nyo-
mon követésének pontosítása, az 
egyetemmé válás miatti elnevezé-
sek módosítása, szabályzatok 
követése 

ME-06 Továbbképzési 
folyamatok 

5. verzió 2010. március 1. Felnőttképzési és Szakképzési 
Központ helyett Trefort Ágoston 
Mérnökpedagógiai Központ, az 
egyetemmé válás miatti 
elnevezések módosítása 

ME–07 Kutatási és 
fejlesztési tevékenység, 
képzésen kívüli 
alaptevékenység, 
kiegészítő és 
vállalkozás jellegű 
tevékenység 

6. verzió 2010. március 1. 3.2. szabályozás alkalmazási 
területének a kockázattól függő 
alkalmazása, az egyetemmé válás 
miatti elnevezések módosítása, 
folyamatgazdák módosítása 
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ME–08 Tárgyi 
erőforrások beszerzése 
és fejlesztése 

5. verzió 2010. március 1. 2.5. pont módosítása az 18/2010-01 
Audit eltérési lap szerint, az 
egyetemmé válás miatti elnevezé-
sek módosítása, szabályzatok 
követése 

ME–09 A 
humánerőforrás 
biztosítása és 
fejlesztése 

6. verzió 2010. március 1. külső óraadók kezelésének 
pontosítása, az egyetemmé válás 
miatti elnevezések módosítása, 
szabályzatok követése 

ME–10 Mérés, elemzés 
és tökéletesítés 

6. verzió 2010. március 1. Auditok módosítása, észrevételi 
lapok egyértelműsítése, az 
egyetemmé válás miatti 
elnevezések módosítása 

ME–11 Hallgatói élet 5. verzió 2010. március 1. Az egyetemmé válás miatti 
elnevezések módosítása, 
szabályzatok követése 
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