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I. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGE 

 

1. 2019-ben a Kari Minőségbiztosítási Bizottság – kari tanács által megerősített - kiemelt 

feladatai voltak:  

 

1.1. A MAB LB 2015. évi látogatása után készült MAB intézményi akkreditációs szakvélemény 

folyamatos figyelemmel kísérése, a szakvélemény alapján intézkedési terv összeállítása. 

Szükség esetén a MAB-véleményezés észrevételezése, a tervezet elkészítése, kari vezetőkkel 

történő egyeztetése és kari testületek elé terjesztése. 

 

Ez a tevékenység folyamatos volt. Az előző évben a Kari Minőségbiztosítási Bizottság két ülésen 

tárgyalta a MAB Látogató Bizottság karra vonatkozó megállapításait. A testületünk 

elkülönítette a Látogató Bizottság intézményre vonatkozó, de kari relevanciájú javaslatait és 

kizárólag a karra vonatkozó ajánlásokat. 2019-ben két olyan területet vettünk fel a 

minőségbiztosítási bizottság napirendjére, amelyekre MAB továbbfejlesztési javaslat érkezett. 

Egyik a hallgatók tudományos diákköri tevékenysége, a másik a nemzetközi kapcsolatok 

kiterjesztése és az oktatók pályázati aktivitásának ösztönzése. 

 

1.2. A kari Doktori Iskola akkreditációjához szükséges minőségbiztosítási dokumentumok 

elkészítése és az akkreditációs követelmények nyomon követése.  

 

A bizottság 2019-ben határozottan törekedett arra, hogy a kiemelt feladatok, a kari 

minőségcélok meghatározásában és a tevékenységi célok körvonalazása során a külső 

minőség-ellenőrzés követelményei érvényre jussanak. Ennek megfelelően alakítottuk át a 

doktori képzési programot és fogadtuk el a doktori iskola minőségbiztosítási tervét. A törzstagi 

előterjesztések során kivétel nélkül állást foglaltunk a MAB kritériumok teljesüléséről. 

 

2. A Minőségbiztosítási Bizottság – Kari Tanács által elfogadott – 2019. évi minőségcéljai 

 

1. A MAB intézményi akkreditációs vizsgálatára való felkészülés. 

 

Ez a minőségcél – ahogyan az előzőekben utaltam rá – teret kapott a testületi 

működésben és a minőségbiztosítási vezető aktivitásában is. A kari előléptetési rendszer 

átalakításának igénye is megfogalmazódott, és az egyéni javaslatok elkészítésében az 

akkreditációs szempontok ebben az évben is érvényesültek. 

 

2. a Doktori Iskola minőségbiztosítási rendszerének áttekintése, a doktori iskolai 

minőségbiztosítási terv és szabályzat felülvizsgálata. 

 

A minőségbiztosítási bizottság tagjai aktívan közreműködtek a doktori iskola 

akkreditációjának előkészítésében, a szükséges szabályzatok elkészítésében és a doktori 

képzési program átalakításában. A KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának 

Minőségbiztosítási Tervét a Kari Minőségbiztosítási Bizottság 2019. március 13-i 

ülésein megtárgyalta és elfogadta. A végső döntéseket a kari TDHT és a kari tanács 

hozta, de a Minőségbiztosítási Bizottság az előkészítésben fontos szerepet vállalt. 

 

 

           3. A kari TDK tevékenység elemzése, javaslatok készítése a kari vezetők és a kari  

  tanács számára. 

 



   

A Minőségbiztosítási bizottság két alkalommal tárgyalt a tudományos diákkör korábbi 

tevékenységéről. 2019. július 3-án „A kari TDK tevékenység a legutóbbi OTDK 

eredményei tükrében” című napirend keretében összegezte az elmúlt öt év OTDK-s 

eredményeit és a szükséges teendőket. A következő bizottsági ülésen (2019. november 

20-án) a KRE ÁJK Tudományos Diákköri Szabályzatának tervezetét tárgyaltuk meg. 

 

  

3. A 2019. évi minőségbiztosítási testületi tevékenység célja, hogy 

 

1. figyelemmel kísérje a MAB akkreditációs követelményeinek érvényesülését, 

  

 Ez a feladat teljesült, a MAB minden fontos dokumentuma, akkreditációs iránymutatása 

 fontos szerepet játszik a kari tervezésben és a döntéshozatalban. Ezt a törekvést 

 visszaigazolta a sikeres doktori akkreditáció 2019-ben. 

 
2. segítse a doktori iskola akkreditációját 

 

 A célkitűzés a fentiek szerint teljesült. 

 

3. kövesse nyomon a képzési és kimeneti követelmények változásait,  

 

 Ez a követelmény ebben az évben nem teljesült. Az új KKK hatályba lépése és kari 

 adaptációja óta rövid idő telt el, kevés általánosítható tapasztalat adódott. Az idei 

 akkreditációs önértékelés önálló fejezeteként ez a kérdés napirendre kerül. 

 

4. erősítse a kar jelenlegi minőségbiztosítási tevékenységét a megváltozott ESG szempontok 

alapján, 

  

 Ez a törekvés teljesült, hiszen a minőségbiztosítási bizottság kizárólag olyan 

napirendeket tárgyalt, amelyek az ESG 2015 szerint relevánsak. 

 

5. lépéseket tegyen az oktatói teljesítményértékelés (minősítés) és az oktatói előmeneteli 

rendszer kialakítása, továbbfejlesztése terén, 

 

 Ezen a téren történtek kezdeményezések, hiszen a minőségbiztosítási bizottság elnöke az 

előmeneteli ügyekben – dékáni kérésre – véleményt nyilvánított. 

  

6. elemezze a kari TDK tevékenységet 

 

 A testület nem csupán a tudományos diákköri tevékenységet, hanem – az intézményi 

 akkreditációs önértékelés önálló fejezetét képező – tehetségkiválasztás és 

 tehetséggondozás egészét napirendre vette. Ennek keretében elemezte a szakkollégium 

 tevékenységért és határozta meg a legfontosabb minőségbiztosítási teendőket. 

 

  

7. támogassa a kari vezetés döntéshozatali tevékenységét. 

  

 A minőségbiztosítási bizottság a napirendre vett kérdésekben állást foglalt, és anyagait 

 kivétel nélkül a kari tanács elé terjesztette. A bizottság és tagjai egyedi ügyekben is 

 állást foglaltak és segítették a dékán és kari vezetők munkáját. 



 

4. A kari Minőségbiztosítási Bizottság testületi működése 

 

4. 1. A Kari Minőségbiztosítási Bizottság ülései kivétel nélkül határozatképesek voltak. A 

testület összetétele: Elnök: Stipta István, egyetemi tanár Titkár: Birher Nándor, egyetemi 

docens. Tagok: az osztatlan mesterképzések, valamint a bolognai rendszerű képzések 

képviselete Boóc Ádám egyetemi docens; a jogi felsőoktatási szakképzési szak szakfelelőse Lóth 

László egyetemi docens; a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak szakfelelőse, az 

emberi erőforrások BA, az emberi erőforrások FOKSZ és a kereskedelem és marketing 

felsőoktatási szakképzési szak szakfelelőse Fehér János egyetemi docens. Szuchy Róbert 

egyetemi docens a jogász osztatlan képzés szakfelelőse; Miklósné Zakar Andrea egyetemi 

docens a Nemzetközi Tanulmányok alapképzési szak szakfelelőse. A doktori képzés képviselete: 

Jakab Éva, egyetemi tanár a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője. Miskolczi-

Bodnár Péter, egyetemi tanár a Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács elnöke, dékán; a 

nem oktató munkavállalók képviseletét Mundloch István dékáni hivatalvezető; hallgatók 

képviseletét a kari HÖK elnöke látja el. 

 

4. 2. 2019. minőségbiztosítási bizottsági ülések és a megtárgyalt napirendek 

 

 2019. március 13. 1. A kari minőségbiztosítási bizottság és elnök beszámolója. 2. A  

  bizottság és az elnök munkatervének elfogadása. 3. A Doktori Iskola  

  Minőségbiztosítási Tervének elfogadása 

 2019. június 5. Az alapképzési szakok éves önértékelésének áttekintése. 

 2019. július 3. 1. Tehetségkiválasztás és tehetséggondozás I. A kari TDK tevékenység 

  a legutóbbi OTDK eredményei tükrében. 2. A jogász szak szakértékelése. 

 2019. november 20. 1. Tehetségkiválasztás és tehetséggondozás I. A Bocskai István  

  Állam- és Jogtudományi Szakkollégium tevékenysége 2015-2018; 2.  

  Felkészülés az intézményakkreditációra: nemzetközi ügyek. 

 

II. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI VEZETŐ TEVÉKENYSÉGE 
 

1. 2019-ben a kari minőségbiztosítási vezető – kari tanács által megerősített - kiemelt 

feladatai voltak:  

A minőségcélok megvalósítása érdekében figyelemmel kíséri a MAB intézményi és 

szakakkreditációs követelményeit és napirendre veszi a tárgybeli javaslatokat. A Doktori Iskola 

minőségbiztosítása érdekében a Doktori Iskola vezetőivel konzultációt folytat, és figyelemmel 

kíséri az iskola minőségbiztosítási szabályzatának érvényesülését. Szükség esetén a Kari 

Minőségbiztosítási Bizottsághoz napirendre-vételi javaslattal él. 

 

2. Teljesítés. 

 

- Az év első három hónapjában a doktori akkreditációhoz szükséges dokumentumok elkészítése 

volt a legfontosabb – határidőhöz kötött – feladat. Ezen belül (a doktori minőségbiztosítás 

felelőseként) a kari minőségbiztosítási terv tervezetének összeállítását vállaltam. A tervezetet a 

vezetői kabinet tagjai és a kari döntéshozó fórumok megvitatták és jóváhagyták. A kari doktori 

iskola minőségbiztosítási tervét a MAB 2019/7/VIII/33/2/1347 számon 2019. VII. 19-én 

elfogadta. 

 

- A kari és a doktori iskola vezetésével megállapodtunk abban, hogy a doktori képzés során 

felmerülő, a szabályzatok által nem rendezett kérdésekben a kari TDHT elvi állásfoglalásokat 



ad ki. Elsőként a tézisfüzetek tartalmának és szerkezetének összeállításra merült fel igény, így 

erre készítettem egy tervezetet. 

 

- A kari doktori ügyek minőségbiztosítási teendői körében elkészítettem a kari TDHT elé 

terjesztendő beszámoló vázlatát, és az intézményi akkreditáció doktori iskolával összefüggő 

teendőinek listáját. 

 

- Egyeztettem a kar dékánjával a Minőségbiztosítási Bizottság üléseinek tervezett programjait. 

A megállapodás szerint a bizottság üléseire a MAB intézményakkreditációs útmutatójában 

szereplő témaköröket vesszük fel. Ennek érdekében megjelöltük azokat a tárgyköröket, amelyek 

a hátralévő időszakban érdemben megtárgyalhatóak. Megállapodtunk abban is, hogy a kari 

minőségbiztosítási bizottsági ülések közvetlenül a kari tanácsok előtt lesznek, hogy az ügydöntő 

testület rögtön határozzon a bizottság javaslatairól. 

 

-A fenti elvből kiindulva állapodtunk meg a szervezővel abban is, hogy a Kari beszélgetések 

elnevezésű fórumra három olyan témát viszünk, amelyek az intézményi és kari akkreditációs 

önértékelés nevesített területei. 

 

- Összefoglaló anyagot állítottam össze a Minőségbiztosítási Bizottság elmúlt öt évének 

legfontosabb tevékenységi adatairól, és az egyetemi minőségbiztosítási tevékenység – 

intézményi akkreditációhoz kötődő – aktuális feladatairól. Az egyetemi auditot képező 

összeállítást megküldtük Czeglédy Anitának, az egyetemi minőségbiztosítási bizottság 

vezetőjének. 

 

- Közreműködtem a 2019. szeptember 1-én hatályba lépő új egyetemi tanári 

követelményrendszer állam- és jogtudományra vonatkozó kritériumainak meghatározásában és 

elfogadásában. A MAB Társadalomtudományi Bizottsága elnökeként szeptember hónapban 

folyamatosan konzultáltam az egyetemi tanári pályázatban érintett kari oktatókkal. A MAB 

tanári referense számára folyamatosan jeleztem azokat a felvetéseket, amelyek a pályázatok 

elbírálásakor értelmezést, vagy későbbi szabályzati korrekciót igényelnek. 

 

- Véleményt nyilvánítottam három kari egyetemi tanári pályázat, egy törzstagi kérelem és egy 

szakindítási tervezet MAB-megfelelőségéről. Ebben körvonalaztam a MAB nyilvános felületein 

megtalálható elvárásokat és javaslatokat tettem a pályázati anyagok kiegészítésére. 

 

- Folyamatosan egyeztettem az alapszakok és a felsőoktatási szakképzés felelőseivel, hogy a 

szakjelentés-tervezeteket rövid időn belül ellenőrzik, korrigálják, és a kari tanács elé vitelre 

alkalmassá teszik. 

 

- Véleményeztem a kari kutatási tervet a minőségbiztosítási előírások és az intézményi 

akkreditációs szempontok alapján. 

 

- 2019. november 12-én részt vettem az egyetemi minőségbiztosítási feladatokat tárgyaló 

ülésen, ahol meghatároztuk az akkreditációs önértékelés kari és össz-egyetemi 

feladatfelosztását. Ezt követően táblázatot készítem a kar dékánja számára az önértékelés 

összeállításáig elvégzendő kari feladatokról, és a kari tanács napirendjére veendő 

beszámolókról. 

 



- 2019. november 25-re véleményeztem az egyetemi minőségbiztosítási dokumentumokat, 

javaslatot tettem a szabályzatok elnevezésének és terminológiájának az önértékelési 

útmutatóval való harmonizálására. 

 

- Vállalásom szerint elkészítettem az egyetemi minőségbiztosítási bizottság ügyrendjének 

tervezetét, amelyet a testület 2020. január 12-én tárgyalt. 

 

A kari Minőségbiztosítási Bizottsági ülések előkészítése, a napirendre vett anyagok 

feldolgozása és a minőségbiztosítási tevékenység szervezése terén 2019-ben is Farkas Beáta 

minőségbiztosítási referens kiváló munkájára támaszkodhattam. 

 

Budapest, 2020. február 3. 

 

       Stipta István 

     a Kari Minőségbiztosítási Bizottság elnöke 

 


