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11..  EELLJJÁÁRRÁÁSS  CCÉÉLLJJAA  

Olyan folyamat szabályozás létrehozása, amely magába foglalja: 

 az Óbudai Egyetem képzési tevékenységének minőségi végzéséhez szükséges 
humánerőforrás igény szervezeti egységenként történő meghatározását, 

 az adott feladathoz rendelt képzett belső vagy külső munkaerő rendelkezésre 
állásának biztosítását, 

 a képzési és egyéb feladatok teljesítése utáni értékelést, 

 a meghatározott és végigkövetett teljesítésekből megállapítható humánerő-
forrás fejlesztés tevékenységét. 

22..  AAZZ  EELLJJÁÁRRÁÁSS  LLEEÍÍRRÁÁSSAA  

2.1. Alkalmazási terület 

2015 év folyamán létrejött a Humánerőforrás Osztály, melynek feladata, hogy − a 
Kancelláriához tartozó Gazdasági Igazgatóság egyik osztályaként − összefogja az 
egyetem humánerőforrás gazdálkodási és fejlesztési tevékenységét. Az új Osztály 
lehetővé teszi, hogy az önálló szervezeti egységek humánpolitikai tevékenységei 
egységes funkcionális támogatást kapjanak. A jelenlegi időszakban az eddig is vég-
zett humánerőforrás folyamatok olyan átrendezése történik, melynek eredményeként 
minden humánerőforrás folyamat a Humánerőforrás Osztályon keresztül fog megva-
lósulni. A cél olyan működés kialakítása, melynek során az egyes önálló szervezeti 
egységekben dolgozó HR kapcsolattartóknak csak az illető munkatárssal való ügy-
félkapcsolati munkát kell majd elvégezni, az érdemi műveleteket a Humánerőforrás 
Osztály munkatársai hatják majd végre.  

Az eddigi Bér és Munkaügyi Osztály − a Humánerőforrás Osztály részeként − válto-
zatlan tevékenységet végez.  

Az új, kialakítás alatt álló rendszer hozzájárul az egyetem integráltabb működéséhez, 
továbbá jelentős mértékben javítja a HR folyamatok elektronizálhatóságát.  

2.2. Humánpolitikai tervezés 

A humánerőforrás igény felmérése és meghatározása a karok, központok támogató, 
működtetést segítő szervezeti egységek, valamint az egyetemi menedzsment felada-
ta. Az illetékes vezetők megbízzák az intézetigazgatókat, központok vezetőit és az 
osztályvezetőket (nem önálló szervezeti egységek vezetői), hogy az adott terület 
humánerőforrás igényét előzetesen, a szükségesség alapján értékelve tárják fel. A 
humánerőforrás igényeket az önálló szervezeti egységek vezetői összesítik. 

Adott félév oktatási igényét a kar becsüli, majd a kar intézetei oktatókat rendelnek 
hozzá. A beiratkozási intervallumokban a hallgatók bejelentkeznek a Neptunra (tény-
leges oktatási igény), majd ez alapján a kar korrigálja és véglegesíti az oktatási fela-
datokat. Az óraterheléseket a karok a félév negyedik hetén véglegesítik, és az Okta-
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tási Főigazgatóság ellenőrzi. Szükség szerint a Főigazgatóság az érintettek bevo-
násával egyeztet. 

Az egyetem humánpolitikai céljait és kari/központi szintre történő lebontását az egye-
tem Intézményfejlesztési terve dokumentálja. Ez négy évre tervezi meg a humánerő-
forrással kapcsolatos tennivalókat, melynek elkészítését a HR koordinálja. Az Intéz-
ményfejlesztési tervet a Szenátus hagyja jóvá. 

Az egyetem humánpolitikai tervet figyelembe kell venni a kari szintű elképzelések 
összeállításánál a következő tartalmi elemeknél: 

 humánerőforrás fejlesztési költségterv, 

 képzés (Továbbképzési tervek), 

 utánpótlás nevelés vezetői posztokra, 

 oktatói korfa, minősített oktatók aránya, 

 szabad státuszokra felveendő szakemberek megnyerése, 

 motivációs elvek, 

 kitüntetések, elismerések,  

 munkahelyi környezet, 

 publikálási teljesítmény stb. 

A dékán, a központ főigazgató készíti el a kar, a központ Éves Humánpolitikai ter-
vét, a kari terveket a Kari Tanács/Központ Tanácsa hagyja jóvá. A támogató, mű-
ködtetést segítő szervezeti egységeknél a szervezeti egységek vezetői a készítők. A 
Humánpolitikai tervek a meghatározott feladatokat prioritás szempontjából is értéke-
lik.  

A Humánpolitikai terv megvalósulásáról a dékánok, a központ főigazgató a Rektori 
Vezetői Testület, illetve a Kari (Központ) Tanács ülésén számol be, melyről fel-
jegyzés készül. 

A döntés alapján az óraszámterhelésekre a Szervezeti és Működési Szabályzata 2. 
melléklete a Foglalkoztatási követelményrendszer, valamint a dékán, illetve központ 
főigazgató előírása az irányadó. A végleges, adott évre vonatkozó intézményi hu-
mánerőforrás igények és terhelések összhangjáról az allokációs elvek figyelembe vé-
telével az Egyetemi Vezetői Testület gondoskodik.  

A beavatkozásnak két formája lehetséges: 

 a belső átcsoportosítás, 

 felvétel, illetve átcsoportosítás. 

Az egyetem önálló szervezeti egységei humánerőforrás igényének pénzügyi finan-
szírozását az éves költségvetési terv keretei között kell biztosítani. A költségvetés és 
az allokáció elfogadását követően a gazdasági igazgató tájékoztatja az önálló szer-
vezeti egységek vezetőit a rendelkezésükre álló keretekről. 

A humánerőforrás belső mobilitását az Egyetemi Vezetői Testület által meghatáro-
zott szempontok figyelembe vételével kell biztosítani. Ez a karokhoz, központokhoz 
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rendelt oktatói státuszok, valamint a karon belüli intézethez tartozó státuszok számá-
nak módosításával biztosítható. 

Az Óbudai Egyetem a Felsőoktatási Információs Rendszer számára – a felsőoktatási 
törvényre, és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott kormányrendele-
teknek megfelelően adatot szolgáltat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazot-
takról. 

2.3. A munkakörökhöz előírt követelmények meghatározása 

2.3.1. Az oktató és kutatói státuszokkal kapcsolatos elvárások megfogalmazása 

Az egyetemen alkalmazott valamennyi oktatói és nem oktatói státuszban foglalkozta-
tottakra vonatkozóan a Foglalkoztatási követelményrendszer tartalmazza a kineve-
zési követelmények tételes elvárásait. A követelményrendszerben rögzítettek: 

 az alkalmazási (kinevezési) feltételek, 

 az adott munkakörrel kapcsolatos alkalmassági követelmények és 

 az előmenetellel kapcsolatos követelmények. 

A kinevezések és megbízások minden esetben dokumentáltak. Az archiválás az 
önálló szervezeti egységeknél az iratok kezelésével megbízott dolgozó feladata, míg 
egyetemi szinten a Humánerőforrás Osztály megbízott munkatársának feladata. 

A munkakörrel kapcsolatos feladatokat a munkaköri leírások rögzítik. A munkaköri le-
írások készítésének, felülvizsgálatának szabályait a Foglalkoztatási követelmény-
rendszer szabályozza. 

Az egyetem munkatársainak feladatkörébe nem tartozó többletfeladatok ellátására 
keresetkiegészítésre vonatkozó megállapodást köthet munkatársaival. A munkatárs 
rendes feladatkörébe tartozó feladat ellátására megbízás nem adható ki. 

Az egyetem oktatóinak feladat-meghatározása a tényleges oktatási igények alapján 
történik. További szabályozást lásd: ME–05 Alapoktatási folyamatok eljárásban. 

A képzési tervek/személyre szabott fejlesztési tervek és az ezzel kapcsolatos képzé-
si és konferencia részvételi delegálások az önálló szervezeti egységeknél az adott 
vezetői javaslatok alapján készülnek. Az önálló szervezeti egység vezetője a forrás 
hozzárendelés megtörténte után dönt a képzési tervek/személyre szabott fejlesztési 
tervek és a delegálások jóváhagyásról. 

Külföldi konferenciákon és képzéseken való részvételek az Óbudai Egyetem Kikülde-
tési szabályzata előírásainak megfelelően zajlanak. 

2.3.2. Külső óraadók követelményrendszere, kiválasztása 

A külső óraadói igény előzetes meghatározása – éves szinten – a költségvetési és 
pénzügyi tervezés részeként történik. A külső óraadói igény konkrét meghatározása 
félévenként valósul meg az érintett intézetigazgatók/szakcsoportvezetők irányítá-
sával. A külső óraadói igény meghatározásánál figyelemmel kell lenni  

 az éves tervezésnél rögzített költségkeretekre, 
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 az intézet, szakcsoport munkatársainak előírt óraterhelésére és 

 a kar/központ, illetve intézet/szakcsoport oktatási potenciáljára, az oktatandó 
tananyag specialitásai alapján. 

A külső óraadói igényt a Tantárgyfelosztásban rögzítik. A dékán és a központ fő-
igazgató az egység pénzügyi keretterveivel összhangban meghatározza az óraadói 
díjakat.  

Külső óraadók felkeresése az intézetigazgatók/szakcsoportvezetők és a munka-
társak feladata. A kiválasztáshoz az előző évek alkalmazási tapasztalati (Külső okta-
tói értékeléseket), valamint az óraadással kapcsolatos követelmények nyújtanak se-
gítséget. 

A külső óraadók alkalmasságának és alkalmazásának feltételeit az intézetigazga-
tók/szakcsoportvezetők ítélik meg a munkatársak bevonásával. Az értékelés, illet-
ve egyeztetés kiterjed  

 az óraadáshoz szükséges személyiségi és tárgyi feltételek meglétére, biztosítá-
sára, 

 gazdasági elszámolás lehetőségeire, 

 félévbeosztás, órarend egyeztetésére, 

 együttműködésre való elkötelezettség, 

 egyéb felmerülő témakörökre. 

A megbízásról szerződés jön létre, melynek egy példányát minden esetben a helyi 
adminisztrátor őrzi. 

2.3.3. Az oktatói, kutatói tevékenységet segítő munkakörben foglalkoztatottakkal 
szembeni elvárások meghatározása 

Az egyetemi oktatók, tudományos kutatók és tanárok munkáját segítő munkakörben 
foglalkoztatott munkatársaira vonatkozó szakmai alkalmazási követelményrendszert 
a Foglalkoztatási követelményrendszer tartalmazza. 

2.3.4. Vezetői és szakmai megbízások betöltésével kapcsolatosan megfogalmazott 
elvárások 

Valamennyi szakmai megbízáshoz, mely az oktatói feladatokon kívül jelenik meg 
(vezetői és szakmai megbízások), a Megbízással együtt, annak mellékleteként a fe-
ladattal járó elvárásokat és munkaköri leírásokat írásban rögzített formában kell át-
adni.  

Vezetői megbízások esetében a betöltött státusszal járó feladatok, hatáskörök, köve-
telményrendszer és eljárásrend az Foglalkoztatási követelményrendszerben kerültek 
meghatározásra.  
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2.4. Munkatársak folyamatos fejlesztése 

Az egyetem munkatársai számára folyamatosan biztosítja az előírt szakmai felada-
tokhoz szükséges fejlesztés és fejlődés lehetőségét. Az egyetem munkatársait fo-
lyamatosan, tervszerűen továbbképzi, illetve képezteti, ha 

 nem rendelkeznek az adott munkakörre előírt végzettséggel, 

 a tervszerű utánpótlás biztosítása szükségessé teszi, 

 megváltoznak a külső szabályozások, 

 lényegesen változnak a belső technikai, technológiai feltételek, 

 a dolgozó maga kívánja tovább képezni magát – ehhez azonban a munkáltatói 
jogokat gyakorló közvetlen vezető hozzájárulása szükséges. 

A Továbbképzési tervek az önálló szervezeti egységek szintjén kerülnek évenként 
kidolgozásra az intézet- és központ főigazgató, osztályvezetők, szakcsoportve-
zetők előterjesztésében, melyet az önálló szervezeti egység vezetője hagy jóvá. 

2.4.1. Oktatói tevékenység hallgatói véleményezése 

Az egyetemen folyó oktatói tevékenység hallgatói értékelése az Oktatók hallgatói vé-
leményezésének szabályzata (Hallgatói követelményrendszer 13. függelék) alapján 
történik a meghatározott ütemezésnek megfelelően. A kari/központi szinten szerve-
zett és elvégzett felmérések eredményeiről minden esetben tájékoztatást kap az 
érintett minősített oktató és az adott munkahelyi vezető. Az értékelést tartalmazó do-
kumentumok és feljegyzések – melyek szerves részét képezik a munkatársi minősí-
téseknek – archiválása a kari/központi, illetve az intézeti/szakcsoport adminisztráción 
történik. 

Az oktatók hallgatói értékelése a hallgatói elégedettségmérés részeként kerül felmé-
résre, ami az ME-10 Mérés, elemzés és tökéletesítés című minőségirányítási eljá-
rásban foglaltak szerint történik.  

2.4.2. Munkatársak elégedettségének értékelése 

Az egyetem munkatársainak elégedettség mérése az ME-10 Mérés, elemzés és tö-
kéletesítés című eljárás utasítás szerint történik. Néhány, de lényegi kérdés: pl. fela-
dat ismeret, infrastruktúra biztosítása, információk biztosítása, elkötelezettség, veze-
tői támogatás lekérdezése.  

Az eredmények lehetőséget adnak az intézményszintű statisztikai kiértékelések ké-
szítéséhez, valamint a személyi értékeléshez. A beavatkozás az intézményszintű 
humánpolitikai terven keresztül, valamint az éves fejlesztési terven az Önfejlesztési 
lapon keresztül valósul meg. 

2.4.3. Betöltött státuszok esetén mutatott eltérések 

Betöltött státusz esetén a munkakörrel kapcsolatos követelményrendszertől való elté-
rést a dolgozó Önfejlesztési lapján (minősítési) kell rögzíteni. Az eltérések érdekében 
hozott tevékenységeket a munkatárs önfejlesztési tervének részeként kell tervezni, 
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megvalósítani és értékelni. Az Önfejlesztési lapon rögzíteni kell a teljesítés elmara-
dása esetén várható következményeket is. 

2.4.4. Munkatársak vezetői értékelése, karriertervezés 

Az egyetem vezetése a humánerőforrás-kezelés lényeges elemének tekinti a munka-
társi teljesítmények vezetői elismerését, mely az egyetem Adományozható kitünteté-
sek, kitüntető címek, díjak alapításának és adományozásának szabályzatában (Fog-
lalkoztatási követelményrendszer 5. függelék) előírtak szerint történik, illetve jutalma-
zás formájában valósulhat meg.  

A feladatteljesítések vezetői értékelésének alapinformációi, a munkatársi önértékelé-
sekből, a hallgatói értékelések megállapításaiból és az elmúlt év vezetői értékelésé-
nek adataiból állnak. Munkahelyi vezetői értékelés ezek eredményeinek együttes 
vizsgálatából áll. 

Intézeten belül szakmacsoport vezetői értékelés vagy tantárgycsoport vezetői szak-
mai értékelés készül. Az igazgatói értékelés ezekre az értékelésekre és a saját meg-
állapításokra épül. A vezetői megbízások értékelése a Vezetői értékelő lap alapján 
történik. Az értékelés a megbízó vagy az általa kijelölt személy feladata. 

Az oktatói értékelés és az azt követő minősítési munka többek között a következő 
dokumentációk elemzéseit is megkívánja: 

 képzési terv teljesítése, 

 publikációs jegyzék tartalma, 

 oktatási feladatok teljesítése. 

A teljesítmény elismerése a nem önálló szervezeti egység, intézet, osztály vezetői-
nek javaslattételével indul. Ebben a javaslattételben szerepelhet az elismerés módja, 
amely lehet kitüntetési forma megadása, illetve jutalmazásra történő felterjesztés. Az 
elfogadásról az önálló szervezeti egység vezetői döntenek. 

Minden oktatói, kutatói státuszban dolgozó munkatársnak 4 éves időtartamra vonat-
kozó fejlesztési tervet kell összeállítania összhangban Foglalkoztatási követelmény-
rendszerrel. A fejlesztési tervet éves szinten konkrét tevékenységekre kell lebontania 
munkatársnak az Önfejlesztési lapján, megnevezve a megvalósításhoz szükséges 
erőforrásokat és a megvalósítás határidejét. 

A munkatársak értékelése és az éves fejlesztési tervének értékelése a szervezeti 
egység vezetőjével lefolytatott beszélgetés során zajlik. Az értékelő beszélgetés fő 
szempontjait, az értékelés területeit az Önfejlesztési lap tartalmazza. Az értékelést 
éves gyakorisággal kell lefolytatni. Az értékelés eredményeit a beszélgetést lefolytató 
szervezeti egység vezetőnek dokumentálnia kell a munkatárs Önfejlesztési lapján. 

A vezető által végzett teljesítményértékelés és a hallgatói felmérések eredményeinek 
megvitatása és beavatkozások meghatározása az érintett munkatárs és a szervezeti 
egység vezető közös megbeszélésén történik. A szükséges beavatkozások kijelölé-
se és azok megvalósítására tervet készítenek, amit a munkatárs Önértékelési lapján 
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tüntetnek fel. A terv meghatározásánál figyelembe kell venni a munkatárs által meg-
határozott fejlesztési terv megvalósításával való összhangot is. 

Az értékelési munka valamennyi dokumentumának, feljegyzésének felelős őrzése a 
kari adminisztráció munkaköri leírásban meghatározott feladata. Az éves értékelések 
részét képezik a 4 éves minősítéseknek. A minősítéseket a Foglalkoztatási követel-
ményrendszer előírásai alapján kell elvégezni. 

2.4.5. Külső óraadók értékelése 

Az adott félévben alkalmazott külső óraadók a félév végén értékelésre kerülnek. Az 
értékelésen az érintett egység szakcsoportvezetői vesznek részt, a megbeszélést 
az érintett egység vezetője irányítja. Az értékelés főbb szempontjai: 

 az órák teljesítése, 

 rendelkezésre állás, problémára való reagálás, rugalmasság, 

 hallgatói visszajelzések, értékelések (Hallgatói elégedettség felmérések), 

 a külső óraadók bevonása az adott tantárgyfejlesztési tevékenységbe, az 
együttműködési hajlandóság. 

Az érintett egység Külső oktatói értékeléseket a feljegyzések részeként meg kell 
őrizni. Az értékelés alapján az egységvezető dönt a külső óraadó további alkalma-
zásáról. Negatív megítélés esetén az értékelő lapon jelölni kell, hogy a külső óraadó 
a továbbiakban nem alkalmazható külön engedély nélkül.  

2.4.6. Vezetői és szakmai megbízások betöltésével kapcsolatos értékelések 

A vezetői megbízások értékelése minősítés alapján történik a Foglalkoztatási Köve-
telményrendszerben rögzített eljárás szerint. Az értékelés a megbízó vagy az általa 
kijelölt személy feladata. A vezetői és szakmai megbízások betöltőinek értékelése 
kinevezésük időszakossága miatt korlátozott mértékű. Értékelésüket a megbízási cik-
lus végén történő újraválasztásuk vagy új személy megválasztása során célszerű 
végrehajtani.  


