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r. $ ArrnrANos RENDELKEZESEK

1.1. a uzorrsAc rocAr,r,Asa

A Min6sdgfejlesztesi 6s Min6sdg6rl6kel6 Bizotts6g a Szendtus javaslattev6, dcint6s-elokeszito,
v6lem6nyezo 6s ellenorzo testtileti szerve.

A Min6s6gfejleszt6si 6s Min6s6g6rt6kel6 Bizotts:{g a Szen6tus 6ltaI &ruhfzott hatdskordben
vdlemdnyezo, javaslattev6, dcint6s-elokdszito 6s ellenorzo jogkdrrel rendelkezik.

2. $ A BIZOTTSAC oSSZETETELE, SZERVEZETE

A Bizottsfg 13 fob6l 6116 testiilet.

a) abtzottsflg elnok6nek 6s tagjainak megvtiaszt6s6nak folyamata azSZMSZ-ben
me ghatdr o zottak s zerint

Azfiland6 bizotts6gok elnokeinek 6s tagjainak szemdly6re - a ddkrinok, a Doktori Tan6cs elnoke 6s a
Hallgat6i, illetve a Doktorandusz Onkormfnyzat ds a Kiizalkalmazottr Tan6cs elnokdnek vdlemdny6t
kikdrve - a rektor teszjavaslatot a Szen6tusnak. A bizotts6gok osszetdteldrol a Szen6tus dcjnt.

b) a brzottsitg 611and6, szav azatij o ggal rendelkezo tagj ainak j o gfililsa

Az tllando bizotts6gok mand6tuma a Szenirtus 61tal meghatfirozott - legfeljebb 3 6ves - ciklusra sz6l.
A B izotts6g tagtr ar ujr av iiaszthat6k.

c) a bizottsftg iildsein tanhcskozdsi j o ggal 16 sztvev6k j o 9611 6s a

A Bizottsdg iil6sein iiland6 meghivottk6nt, tanlcskozftsi joggal a minosdgfejlesztdsi vezeto,
energiair6nyitdsi vezeto, az 6pol6si rgazgat6, kancell6ri tan6csad6 vesznek rdszt.

d) a tagsdggalj616 jogok 6s kotelezetts6gek

A Bizotts6g tagSai megbizathsukat szemdlyesen l6ri6k el, a bizotts6gi tags6ggal jhr6 jogok 6s

kotelezettsdgek nem nth6zhatok 6t, e jogok 6s kotelezettsdgek gyakorl6sa sor6n kdpviseletnek nincs
helye. A tagok esetleges t6volmarad6sukat legkdsobb az iildst megelozo napig jelzik a Bizotts6g
elnok6nek.

3. $ A BTZOTTSAG ELN6XENEX JOGALLASA, FELADATAT

a) A bizotts6g iil6s6vel kapcsolatos feladatok

Jelen iigyrendben meghattrozottak szerint az elnok cisszehivja ds vezeti a Brzottsflg tildseit,

me gilllapitj a a Bizottshg hatfu o zatkdp e s s 6 g 6t, 6 s ko zl i a kiment6 s eket.
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b) A bizotts6g mrikoddsdvel kapcsolatos feladatok
Koordin6lja a Bizotts6g mukod6s6t.

A Bizotts6g i.il6seit az elnok 6s a min6sdgbiztosit6si osztillyvezetlkeszitr elo. A meghiv6kat, mely
tarlalmazza a napirendipontokat, az ir6sos eloterjeszt6seket legalabb 7 nappal az r.i16s idopontja
elott meg kell kiildeni a tagoknak 6s a meghivottaknak.

c) Az elncik ds a minos6gfejlesztesi vezeto kdzdsen elok6sziti a Bizotts6g dves besz6moloj6t.

d) Gondoskodik a Bizottsdg hatfirozatainak elokdszit6serol, a bizottsdgr anyagok, jegyzokonyvek,
hatfr o zatok, b e sz 6mo I 6 k nyi lvrint art6s tr 51.

4. $ ABTZOTTSAC rvrUXonnSn

A Bizottsrig tildseit az egyetem el6re meghatitrozott hivatalos helyisdg6ben 6s idopontban :artSa.
A Bizottsfg hatfirozatkepes, ha a szavazatijoggal rendelkezo tagok tobb mint fele jelen van.

a) a Bizotts6g mukdd6s6nek hat6lya
A Bizotts6g feladat- ds hat6skordt testiileti til6sein gyakorolja.
A Bizotts6g hatfnozatkepes, ha tagjainak tobb mint fele megjelent.
Hatfirozatk6ptelens6g eset6n az elnok aBizottsdg ismdtelt iilds6t 7 napon beltili id6pontra koteles
tisszehivni. Ilyen esetekben a Bizotts6g tildse a megjelentek szirmffiol ftiggetleniil hatiirozatk6pes.

b) a hat6skrjrok itruh6z6s6nak rendje
A bizotts6gitagstrygalj616 jogok ds kcjtelezettsegek nem ruh6zhat6k ttt.
Az elnok akadftlyoztat6sa esetdn felkdrheti aBrzottsfry egy szavazati jogf tagStfi a
helyettesitdsdre.

a hatdr o zatho zatal rendj e

A Bizotts6ghatdrozatait,6ll6sfoglal6sait a jelenldvo tagok szavazatainak egyszeni tobbsdgdvel
hozza, |ltalSban nyilt szavazilssal. Titkos szavaz|st kell tartani szemdlyiigyi kdrddsekben, illetve
abban az esetben, ha a j elenl6v6 tagok t6bbs6ge ezzel egyetdrt.
A szavaz\s igen, nem, tart6zkodom szavazattal tortdnik. Szavazategyenl6sdg esetdn a szavazdst
meg kell ismdtelni, ismdtelt egyenlosdg eset6n nyiTt szavazdsn|l az elnok szavazata dont, titkos
szavazfsntl a Brzottsits soron kovetkezo iildsdn a hatitrozati javaslatot ismetelten elo kell
terjeszteni.

a hatitr o zat tartalmi elemei
Ahatitrozatban szabatosan 6s kello rdszletessdggel rogziteni kell a dontds ldnyeges elemeit, meg
kell jelolni a vdgrehajt6s hat6ridej et 6s az ezdrt felelos szem6ly(ek) nevdt, tov6bb6 a kdltsdgvet6si
hat6sait, melyhez a kanc ell 6r e gyetdrl6 se szriks d ge s.

A Bizotts6g koteles az ffiruhdzott hat6skorokben hozott int6zkeddseirol a Szeniitust tttiekoztatni.

e) a rendes, illetve a rendkivtili iildsek rendje
A Bizotts6g sziiks6g szerint, de 6vente legal6bb egy alkalommal tart iildst.

c)

d)

A dokumentum k6diaifile neve: SE-MMB-SZR
Ervdnybeldpds id6pontja: 201 8.05.3 1.

Oldal:416
YiilozaI szdma: 03



MIN6SEGFEJLESZTEST ES vrri.vosncnnrnrnro
BIZOTTSAG

UcynnNo

A Bizotts6g elncike halaszthatatlan dcjnt6st ig6nylo iigyben rendkiviili iildst is osszehivhat. Az
elnok k<jteles osszehivni aBizottsftgtilds6t a rektor, kancell6r, rektorhelyettesek, d6k6nok on6116,

illetve atagok egyharmad6nak ir6sbeli, indokolt inditv6ny6ra. Ebben az esetben abrzottsdgelndke
abrzottsitg iil6s6t legfeljebb 8 napon beliil osszehivja.

5. $ ABIZOTTSAG FELADAT-ES HATASKORE

Bizotts69
a) a fels6oktat6si minos6gbiztosit6s terliletdn figyelemmel kisdri a rendszer ki6pft6s6nek ds

mrikodtet6s6nek orsz6gos 6s intezmenyi kovetelmdnyrendszer6t, a karok szakmai
saj6toss6gainak figyelembevdtel6vel elosegiti azrntezmenyi rendszer megval6sitdstfi.

b) Az SZMSZ rendelkez6seivel osszhangban a Bizotts6g feladata
- az Egyetem ktildet6snyilatkozata, az tntezmenyi fejlesztdsi tervben megjelcilt strat6giai

koncepci6, az Alapit5 Okiratban meghatirozott feladatok ds a minos6gbiztosit6s-, a minos6g-
ellenorzds- 6s a minos6gdrtdkelds osszhangj6t biztosit6 int6zkeddsek kidolgoz6s6nak
elok6szftdse,

- az integriilt ir6nyit6si rendszer folyamatos korszerusitdsdnek elok6szitdse,
- javaslatk6szit6se azalapfeladatok ellftlsithoz sziiksdges optim6lis szewezeti feldpit6sre,
- a hum6n eroforr6sok fejleszt6se, az oktatoi- ds kutat6i kovetelmdnyrendszer meghathroz6sa es

telj esitmdny -alapn drtdkeldsdre j avaslatok kidolgoz6sa,
- az intezmenyr hat6skorben inditott szaktitnyu tovd"bbkdpz6si szakok 6s a felsofokri

s zakk6pz6 s ek mino s6 g 6nek v rzs gfiata,
- a szem6lyi ds tdrgyi feltdtelek fenn6ll6s6nak, az oktat6si 6s kutatiisi tevdkenysdg

eredmdnyeinek osszegz6se.
- egyetemiminos6gc6lokkitriz6se,

A Bizotts6g egyi.ittmrikodik m6s bizotts6gokkal 6s szewezeti egysdgekkel. Ennek keret6ben
tajdkoztatilst kdrhet a feladat- ds hat6skorebe tartoz6 iigyekben az emlitett szervezetektol, elnoke
k6pvi s eli a Brzottsitgot az S E, Mino s6 gfej le szt6 si Tan6cs 6ban.

6. $ A BTZOTTSAG UUTOOESEVEL OSSZnnUccO ADMTNTSZTRATIV
FELADATOK ELLATASA

6.1 $ AZ ULESEKRoT, xnszUr,r rncyz6xdNyvBx BlxnszirBsn

A Bizotts6g iildseirol jegyz6kcinyv k6sztil. A jegyzokonyvet az eln<jk 6ltal megbizott szemely
k6sziti. A bizotts6gi 6ll6sfoglal6sokat, dontds elok6szit6 javaslatokat 6venk6nt folyamatos
sorszdmozitssal kell ell6tni, 6s jelolni keII az tilds idopontjdt is (pl.: Il20I8 (03.31.) MMB
6ll6sfoglal6s).

6.2 $ JEGYZoKoNYv TARTALMI ELEMET:

a) bizotts69megnevezdse
b) azijl6s napirendje
c) jegyzokonyv k6szitds6nek helye, idopontja
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d) ajelenldv6 tagok neve, beoszt6sa
e) az iildsre vonatkoz6 ldnyeges meg|llapit6sok, nyilatkozatok
0 szavazatokmegoszl6sa
g) a bizotts6g elncikdnek 6s a jegyzokdnyv hitelesitdj6nek oldalankdnti al{irfsa.

6.3 $ l nrzorrsAc nvns nnszAnror,o.rANnr tzwt<iszirnsn a sznNArus RESZERE

A bizotts6g megbizaths6nak ideje alatt munkajar6ldvente egy alkalommal beszdmol a Szen6tusnak.
Az elncik 6s a minosdgfejleszt6si vezet6 kcjzosen elokdsziti aBizottsirg 6ves besz6molojft, melyet a

BizottsSg elfogad. Ezt kovetoen az elndk Szen6tus eld terjeszti j6v6hagy6sra.

6.4 $ l srzorrsAc vrux6rnsE soRAN KELETKEZETT IRATANvAGoK KEZELESENEK RENDJE

A Bizotts6gi iil6s elokdsziteslrol,hatfrozatarnak elok6szit6s6r6l kdsztilt dokumentumokat, a bizottsdgi
anyagok, jegyzokonyvek, hatdrozatok besz6mol6k nyilv6ntartisfn6l a Minosdgbiztosit6si Oszttiy
gondoskodik.

6.5. $ xozzftrfilEr,r-nr, KApcsoLATos FELADAToK

A Szendtus 6ltal l6trehozott Minosdgfejlesztdsi ds Minos6gdrt6kelo Bizotts6g tagait, feladatart,
elnok6nek szemelydt, a kapcsolattart6t, valamint tigyrendj6t 6s dves besz6mol6j ffi a Jogt es lgazgatilsi
Foigazgat6shgaz Egyetem honlapjdn, azintranetenkozzeteszi 6s folyamatosan aktuahzfija.

7. S ZARORENDELKEZESEK

A Szen6tus a Bizottstry tigyrendjdt hattrozat szirma....12018 6v . .... h6, . ..nap) szftmu szendtusi

hatfrozat|val j6vhhagyta, mely hatttrozat 6s annak melldklete a Jogi es Igazgatttsi F6igazgat6s6g

(JIF) alhonlapjan v aI5 kdzz6t6telt kiivet6 nap on l6p hatf lyb a.

Budapest, 201 8, m6jus 3 1.
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