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A Min6s6gfejteszt6si^6s- MindsEglrt€kel|.Bizottsfug (MMB) a 2019i.02.26-6nmegtartott
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evibeszsilol6t, melvet a szeiatu,s ar5t20re (02.2r.)-ihattuozati.at

MrN6sEGCnr,ox 2019.

Min6s6gfejleszt6si Tan6cs elfogadta a
beszSmoldkat, melyek a Minoseig;iziosft6si

2019, 6prilis
meghatirozott
el6rhet6k.
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Min6s6gc6lok megval6suliisrir6l 4 h6nap elteltdvel kdrttink rdszjelent6st, melyben a felelciscikbeszrimoltak a fejlesztdsek akturilis illapotar6l. rvreg6llapithato, hogy a kittizcjtt c6lok
I esetdben a kcinilm6nyekre,
6rdekdben.

fogadhsra. a Minosdgfejlesztdsi Tan6cs

Az ISo 9001' ISo 50001, MEES szerinti tanrisftds az alabbitevdkenysdgekre terjed i<i:Gradurilis ds poszgradu6lis oktat6s, oktatiisszervezes. fuotevdkenys6g. Fekvo- 6s
ellfitdshoz kapcsol6d6 v
egdszs6giigyi menedzsment d
gazdasSgids mriszaki t;mosato kari' menedzsment, szal<rnai

ISO 9001:201 s:2079.09.17_2022.0g.16.
MEES 1.0 tan D.09.17_2022.09.1i.
ISO 50001:20 rv6nyes: 20tg.10.07_20210,S.19.
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Az Egyetemet tanrisit6
9001:2015, MEES 1.0
Me gfo galm azdsr a kenilt

szewezet 2019. m6jus g _ jrinius 7. k6z6tt
ds ISO 50001:2011 megrijito auditot, mely

ydgrehajtotta az ISO
Qredmdnyesen zfirult.

ISO 9001 6s MEES 1.0:7 nem_megfelel<isdg
ISO 50001 : 2 nem-megfelel6sdg

, melyek mindegyikere a fe-rer6sdk, hatiilidak megjer.rds6vel
A megval6sul6st a bels6 auditon uir.ru"tterr*iririL..

esetben a rossz szabdlyozils, ilLtve
megfelel6s6gekre hozott intdzkeddsek vdgrehajtdsdnak alap^otar6l 20rg. szeptember 15-igbeszrimoltunk a tanrisit6nak, a rdvetk ez6 riszjellntdseket iozo.februiir 15-ig kell rnegktildeni.A tanrisit6 audit dokumentumai az ardbbilinken er6rhet6k:
htto:/

MrNOsEGBrzrosiTAsr oszrAr,y vrurconnsn

Az osztSly 1 f6vel b6viilt' Az informrici6biztons6gi felelos vezeto egyetemen beliiliSthelyezesevel lehetosdg nyilt munkames osz,tilsra m"l.,ot q .-^rvezeti egysdgek segitdseLvvLvLr egysegeK segltese
emel6se annak drdek6ben,
cin.

t adat ds informrici6vddelmi ill.

Hlr*lit 
munkatrirsak oktat6sa minden hdtftin 10.00-13.00 kiizottfolyik az atSbbi timakat

Integrrilt rr6nyit6si Rendszer MrR, EIR, Infekci6kontrorl
Biztonsrigtechnika munka-, triz
Egy 6v e'itelt6vel megdllapfth , us katasztr6fav6delem'

egydb elv6rrisoknak. Az IIR cidik' megfelel a jogszabfiyi es

,.r'drr., felepit6sJrrl, a mrikcic fr:f|:||il",'g:?,:?lrnanyitdsi

MIN6SEGUcyT oKTATASoK

2019' szeptember l9-20-24-6n a bels<l..auditok lefolytat6sa el6tt a MIR-munk at*rsakattSj'koztattukaz rij ISo 9001 elvdrfusai alapjrin bevezetettve"to""gi ittvizsgal6stapasztalatafu6l,

||ffffi*::1h:i?auditok 
6rt6ke16sdr61. Azoktatiison e3 16 vett ,es,t.T) okiatrisi anyas az

Az osztdiy r6szt vesz az 6ves ism6tl6 oktat6sokon.
hat6konysriga alacsony.

Jdv6beni folytatrisa 6tgondoland6,



2019 , okt6ber - 2020. p":^: h6napokban.hajtortuk/hajtjuk v6gre a bers<j auditokat.
*"*]i^:"Td]'"::1 gtfgszitfsgt'.'az iuditok rebonvo titdsat 20rs-t61 dz ri szahmegrereroen a Minos6gbiztosit6si o*"rv -i###l-,}l i:;;i:;tru,?,,i,',loutvozdsnak

Min6s6gfejlesztdsi ds Min6s6gdrtdkelo Bizottsris
Besz6mol6

nnr,s6 AUDrr

Audit f6kusz6ban
posztgradu6lis oktat6s (szald<6pzes, phD k6pz6s),

fyl:tu:?::klinikai.kutat6s,kuiat6s_innovrici6,
L:::-,r"lt:X'-'""i,?_,!,7!:r.ey6ev\e7etJ.",t..api6ja(kapcsol6d6n
f ';1'F";t'ft t1"ff :i:r::s#i?:!;j!;;:#;;.)J:'"#ffi "il;i?T,l

:1r*4 t: betegtdjdkoztatds,

1'2019. dvi bels6 audit Ld;telez6 elemei:

szervezetet, mrikcjd6st 6rint6 v fitozfusok(tigyrend)

if,ffJj1",ff;lT3ffi*f*:?.l31",':-,: i!:Z:!:f","*n rertrirt nep-megrerer6sdgekre

!'lnl::.::9.]I::.-e.u"".i"i.n-i*?,r."oeJ#;;.,il;::,:;:"1,
il#"i;.Tevezetett 

dndrtdkelds en, kockdzat kezetrese; ;;fi:'" Qzet6s6gi ittvizsgitrds6rtdkeldse.

nnr,s6 nr,r,nN6nzns

Az EIR csatlakozott az egyetemi 6ves kcitelez<i oktatiishoz 201g-ban.

van. Bels6 auditon tett 6szrbv6telek kiktilddsre
zkeddsi javaslatok az egyes szervezeti egysdgek

er miik
kdrr

6sarc,ill

aor.u-."ta;i;1;;.gririffii'' Lzzet rapcsolatos szd iivozdsok pontositfsa MIR

ENERGIATNANYiTAS

Az ener giahat6konys6g 16l sz(
Egyetem"en f.iuiuf.itar.u kertilt , "ndelkezdseinek drtelm 6ben az

zoig.miijus t-i;i;, T.kdzott 'endszer.

A zar6eiekezieten ethangzott :dt:?' kiils6, megfjit6 audida.

alappillereiu,.itlirt"zettveze 5s ldpdst tettiink elore. Ennek
Spriletfelel6s feladatkcir.

Az audit sotdn2 db enyhe ne lapitottak meg, Azelt6rdse$ megszrintetds6reint6zkeddseket hoztunk, amit e jovilthagyott.
Az EIR csoport l'tsz6maegyes l b<ivtirt, igy ateamr6tsz6n7a30 fi6.

Az EIR feltilvizsgrilati auditjrir a, 2020 m6jus6ban ke*il sor, amikor m6r aktilsci audit isintegriltan, EIR, MIR es MEES egyritt ?esz auditdrva a ktils6 tanrisit6 ceg 6ttdr.
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DOKUMENTACTO

SE-ME-08 - Infekci6kontroll _ 2019.05.1 6.

A betegellit6st 6rint6 rij min6sdgtigyi dokumentum kdsziilt:
SE-MU-O5 - ujradlesztds rendje a Semmelweis Egyetem tertilet6n -20rg.05.06.

2019' okt6ber r'-ihatdrryal a klinikai , intezetrMin6s.gir6n yitasiK.zik.nl,rveket visszavontuk.Erte az rii 9001 szabvdny ad lehet6s6get, mellyet 
"gy.Z..,ir'oa,;t, u rendszel szab6ryoz6sa.

?i:r12;i^rXJittrill*"*,.ds 
kuls<l audit dszrev6telei atapian pontosrtbtt uk a yezet6s6gi

A MIN6SEGBIZToSITASI
DOKUMENTUMOK

OSZTALYT ERINTo SZABALYOZO

Megfelent az MSZ EN ISo 50001 :2019 Energiairrinyitdsi rendszerek.alkalmazdsi ritmutat6. Kcivetelmdnyek ds

Szabdlyzata.32:i^i;:;:ztus 
1-6n lepettdletbe azqgvetemrj szerkezetri ds tarralmr Szeryezeti ds Mrikdd6si

7,

I 6si reldszere\ 61 a Magyar
ok ds ir6nyit6s krilctnblzo

",.iit'u,Egvetemrntegr'tt"*ff ;:,0;3ldli:iJ"trendszerben

fXfJ,X:;Xi':;{"::X"-X1'#i5f#lembe vdve az at6bbiegvetemi szintiimin6sdgtigyi

SE_MU_O2 _ B esz6llit6k min<isitd se _ 20 I 9 .09 .04.

szabalyzatl

2019. okt6ber l6-6n

$agyar Egdszsdgrigyi
megjelent a Klinikai Kcizpont betegell6t6 szervezeti egysdgeit drintriEllritrisi Standardok 2.0 v ilitozata.

MAGYAR AKKREDTTACTOS BTZOTTSAC Onan)

az oktatils Eur6pai Fels60ktatrisi Min6s6gbiztositrisi SzcivetsdgQuality Assurance im rrnh-- D)^.^^.2:- r '11 1

,^^l- ^-,-, t-^ ^..nak eur6pai szten
intezeti ds kari sz

at alakitott ki. A c6l,
egyetemre ad,aptSltfentebb eml mely tattalmazza az

heiyi elv6r6r;d;i.-- 
4v*vvvv v'rr etvezeti egys{gekre vonatkoz6



Min6s6gfejlesztdsi 6s Min6sdg6rtdkel6 Bizottsiis
Besz6mol6

osszegyii.ltese. Ehhez nyrijt segits eget a
ci6ja"

szervezet ai Oktatilsfej leszt6si, _

nyilt az elo4d6sok, gyakorlatok a

69b"r 
., i::,#"vuravtrqrvr'rlu rtrlsrrymuratok rertiltek gyakorlati alkalmazisra. Az6rtdkelds a kari vezetds fe p'ol a Minrisffilesztdsi Tan:icsnak bekiildend6beszrimol6ban adnak tai 6ko ztat

?:::::::.1:tj.:::yu::::.u Min6s6gfejlesztdsi raniics d<int6se araplin 201e_ben nem

*rvbrwrvr\r Lrrt.r.lrau rlucrszenanl IgJIeSZteSeIg.

ELEGEDETTSEGMERESEK

v6geztiink, az egyetemet 6rintri ,t"rv"r"ti r6ltozdsor<rarrrrJr.")rrlow 
4r4j

2020. nvr rnnvEK, FELADATOK

Az egyetemi szervezeti futalakitfusok a jciv6ben is sztiksdgessd tehetik
ki b 6 vit6 s 6t, al<tualiz6lds6t.

az, fuarryitilsi rendszer

A cdl eldr6sdvel lehet6v6 v6rik arendszeres, azonos elvek ment6n
fejleszt6s ds k<itelezettsdgek sz6monkdr6se. A teljes tanusiiotts6g
Bizottsrig korribbi jelent6s6ben is tcibb heryen 

^gioguliiuiu.
A rektori programot megval6sit6 egyetemi cdlok megh atdrozitsaelosegiti i1 gydgyit6s. oktat6skutat6s, innov6ci6 elismertsdg 6t. Elyeztetds felel6s vezetcikkel.

Nincs drdemi el<ire ldpds a minimum felt6teleket meghatfurozo 60l2003rendelet laborat6riumidiagnosztikai vizsgillati rendszerek akkredit6ci6ja teliint.l6b.n. Nincs hivatalos magyarnyelviihatdlyos ISo 15189 szabvfuny, illetve a labor szakma altal tiimogatott egys6gesmegval6sfthat6s6gi stratdgia. Az akkredit6lt rendszer bevez:etese, folyamatos mrikcjr1tetds6nekkcitelezettsdge vlrhatoan jelent6s kciltsdgekkel jrir. A jogszab 6ly 201g. 01. 01. hatSrid6megtartSsdval 3 6ven beliil megszerzend6 akkreditdci6t Lngedelyiz. AzEMMI 2019 janu'rvdgen tajekoztat6 felmdr6st ket u laborat6riumot mukootet<i egdszsdgiigyi elr6t6ktol abevezet6s 6s fenntartiis varhat6 kcllts6geirril.

Az egysdges irdnyitrisi 6s. min6sdgbiztositrisi rendszer kialakitSsa, mrikcid6s6nek koordi nll6sa,a fejlesztdsek koherencifijfinak biztosit6sa a Min6Jgbiztositasi osztrilf feladata. Ennekfigyelembe v6teldvel az osztart, szerepet kivan vdrlak'T a rubo, akkreditriii i-kiululritasdban,

Lffi*:?:ffi|;:' 
megfelel6 s akemberekkel a mrikcidds el6segitereu"lr, adminisztrativ

A LMI orvosi labotatStiumok min6s egranyitfusi rendszerd t rndr azlso 151g9 :2012 szabvanyifigyelembe v6ve alakitottuk ki.
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A Minos6gbiztositrisi osztdly a minos6gbiztositris eszkoztilrfival t6mdeatia a Rektor 6Ital
meghirdetett kdzep 6s hosszrit6vri strat6gia megval6sulils6t, il-.tt.tt az 6ves
min6sdgfejleszt6si c6lok meghatinozSshval, a megval6sul6s nyomgnk6vet6s6vel mind
egyetemi, mind szervezeti egys6g szinten.

Az integrilt fuilnyitfsi rendszer mtikcidds6t drtdkelve
szabillyozfrsa el6segiti a mrikcjd6s egys6ges kezel6s6t, az
6s a magas szinvonalf szolgdltatdsok nyrijt6sa ir6nt. ,{
dcintdsi folyamatokba ndveli elkcitelezettsdgiiket a szervezet eg6sz6nek 6s tev6l<enys6g6nek
folyamatos tov6bbfej leszt6se ir6nt.

Az integritlt iranyft6si rendszer ktizvetett m6don hozzdj{rul az F,gyetenl k6lts6ghat6konyabb
mrik<id6s6hez:

6xal, {z egyes szewezeti
felel6sb6gek egy6rtelmri
s6vel,

6val, optim6lis megold6sok el6k6szit6s6vel,
visszaellen6rzdsdvel,
a kocklzatelemzds m6dszertan6nak kialakit6srival, megqlt:zO int6zkeddsek
bevezet6sdvel a lehets6ges hibrik megeloz6s6ben,
a villtozS jogszabalyi el6fr6soknak megfelelo helyi folyamatlefr6sok kialakit1sfnak,
m6 do sit6s 6nak hat6kony v e gr ehajtils itb an.

A Min<ls6gfejleszt6si 6s Min6s6gdrt6kelo Bizottsdg 2020 februSrjdbantartja til6sdt, melyen a
karok k6pviselet6t elll6 tagok el6terjeszthetik a 2020.6vi egyetani min6#gcdl javaslataikat.

A jogszabllyi elviir6sokon tril fontos megemlfteni, hogy
me gfel eld s alapj a a nemzetkci zi elf o gadotts 6 gnak.

ossznnoGLALO

Dr. T6th Pdter
mino s6gfej leszt6si v ezet6

az ald<reditillt feltdteleknek val6

Az egyetemi min6s6gcdlokat a Minosdgfejlesztdsi Tq.ryim 2020. mdrciusi rildsdn hagyja j6va.

Budapest, 2020.02.06.

Dr. Szathm6ri Mikl6s
MMB elncik
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