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1. cikk 

Bevezető rendelkezések 

 

1. A J. Selye János Egyetem (rövidítve: SJE) Református Teológiai Karának Minőségbiztosítási 

Tanácsa (rövidítve: RTK MBT) a Selye Egyetem Református Teológiai Karának (rövidítve 

RTK) legfőbb szerve a minőségbiztosítás terén. 

2. A RTK MBT-a a RTK dékánjának döntése alapján jött létre.  

  

 

2. cikk 

A RTK MBT neve és székhelye 

 

1: A RTK BMT idegen nyelvű megfelelői: 

(a) magyarul: A Selye János Egyetem Református Teológiai Karának Minőségbiztosítási  

Tanácsa,  

b) Angolul: Council for Internal Quality Management System of the Reformed Theological  

c) Német: Rat für internes Qualitätsmanagementsystem at der Reformierten Theologischen 

Fakultät der Selye J. Universität.   

2. A BMRT RTK székhelye a RTK komáromi székhelye.  

 

 

3. cikk 

Az oktatási és az alkotótevékenység kapcsolata a RTK-n a minőségbiztosítás 

szempontjából 

 

1. A RTK és a RTK MBT célja egy működőképes belső minőségbiztosítási rendszer kialakítása 

és működtetése, továbbá a minőségbiztosítási rendszer folyamatainak dokumentált fejlesztése 

és tökéletesítése  a RTK-on, valamint ennek keretében további hatásos módszerek és eljárások  

érvényesítése. 

2. Az oktatási folyamatot és a tanulmányi feltételeket úgy értelmezzük, mint a hallgatók által 

megszerezhető kompetenciákat, amelyek segítik a társadalmi érvényesőlésüket. Az 

alkalmazottak szakmai és minőségi fejlődését úgy értelmezzük, mint az oktatás 

minőségemelésének alapfeltételét.  

3. Egy olyan rendszert építünk ki, amelynek célja a kutatás, a fejlesztés, a művészeti és  a 

további alkotó tevékenység minőségének megítélése azért, hogy a RTK-on folyó munka 

nemzetközi léptékkel is azonosítható és összemérhető legyen.  

4. A SJE és a RTK nemzetközi tevékenységének megerősítésével , az oktatás 

internacionalizációjával segítjük az oktatói és kutatói munka minőségének emelését.  

 

 

4. cikk 

A RTK MBT alapvető feladatai és tevékenységei 

1. A RTK MBT előkészíti, koordinálja, ellenőrzi és értékeli a RTK-on folyó oktatás 

minőségbiztosítási folyamatainak és rendszerének kialakítását, alkalmazását és érvényesítését.  



2. RTK MBT továbbá:  

a) Jóváhagyja az egyes tanulmányi programok (rövidítve TP) felelőseit; 

b) Jóváhagyja a RTK MBT jelentéseit;  

c) Előkészíti az új TP-k fejlesztésének iratanyagát;  

d) Koordinálja a teljes minőségbiztosítási folyamatot a RTK-on;  

e) Ellenőrzi a minőségbiztosítás menetét és folyamatát a RTK-on;  

f) Értékeli a minőségbiztosítási folyamatot a RTK-on;  

g) Biztosítja a SJE Minőségbiztosítási Tanácsa és/vagy a Szlovák Felsőoktatási Akkreditációs 

Ügynökség által meghatározott javítási és helyreigazítási intézkedések foganatosítását;, 

h) A tanulmányi programok megvalósítása, valamint a habilitációs és inaugurációs eljárások 

során ellenőrzi a SJE és a RTK vonatkozó előírásainak betartását. Ellenőrzi a karon folyó 

minden olyan tevékenység hatékonyságát, ami a minőségbiztosítási rendszer keretében megy 

végbe. 

i) Az RTF elnöke által a naptári év április végéig elkészített terv alapján, rendszeresen értékeli 

a Szlovák Felsőoktatási Akkreditációs Ügynökség érvényes szabványainak alkalmazását és 

érvényesülését a minőségbiztosítási rendszeren keresztül, összhangban a Szlovák Felsőoktatási 

Akkreditációs Ügynökség által kiadott „Módszertan a szabványok kiértékelésére” című 

dokumentum 15-18. cikkeivel összhangban. Ezzel egy időben értékeli a minőségbiztosítási 

rendszer működőképességét és eredményeit a RTK-on megvalósuló TP-ra vonatkoztava.  

j) Az erre jogosult személyek (a SJE és/vagy a RTK szervei, hallgatói, végzettjei, munkáltatók, 

munkavállalók, együttműködő szervezetek, állami hatóságok és mások) igényei vagy javaslatai 

alapján, szükség szerint értékeli a belső minőségbiztosítási rendszer alkalmazását és annak 

összhangját a Szlovák Felsőoktatási Akkreditációs Ügynökség kiadott szabványaival. 

Ellenőrzi, hogy teljesülnek-e az oktatási tevékenységek minőségére vonatkozó követelmények 

a TP-ban a RTK-on.   

k) Megvitatja és jóváhagyja a RTK belső minőségbiztosítási rendszerének időszakos és nem 

időszakos értékeléséről szóló jelentéseket. Javaslatokat tesz a dékánnak az oktatás minősége 

érdekében belső értékelési rendszer működésével, értékelésével és módosításával kapcsolatos 

korrekciós, megelőző és innovatív intézkedésekre.  

l) Jóváhagyja azokat a specifikus szabályokat, amelyekkel a RTK-on megvalósuló TP-ok és 

alkotómunka értékelhető a minőségbiztosítási rendszerben. 

m) Elbírálja a TP-ok módosítására beadott azon kérelmeket, amelyek atanulmányok rendes 

befejezésére és a TP garansának személyére vonatkoznak azokon a tanulmányi szakokon és 

szinteket, amelyek megvalósítására a SJE-nek jogosultsága van és a megvalósításuk a RTK-on 

történik. 

n) Ellenőrzi a korrekciós intézkedések végrehajtását a feltárt hiányosságok esetén, és 

jóváhagyja a meghozott intézkedések szükség szerinti visszavonását.   

o) Fogadja és megvitatja a RTK felsőoktatási minőségbiztosítás belső szabályozására 

vonatkozó módosító javaslatokat.  

p) Kidolgozza a RTK belső szabályzatait és azok módszertani anyagait, amelyek kapcsolódnak 

a RTK felsőoktatási minőségbiztosítási belső szabályzatához, és jóváhagyásra benyújtja azokat 

a SJE Minőségbiztosítási Tanácsa elé. 

q) Megvitatja és jóváhagyja az egyes tevékenységek értékelési jelentéseit, a SJE felsőoktatási 

minőségbiztosítási rendszere” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően.  



r) Véleményt mondhat a RTK azon belső dokumentumairól, amelyek az oktatással kapcsolatos 

belső szabályozás részét képezik és kezdeményezheti azok módosítását. 

 

 

5. cikk 

Az RZK RTK összetétele 

 

1. A RTK MBT 5 tagból áll.   

2. A RTK MBT tagjai az elnök, a RTK tanszékeinek egy képviselője, egy külső értékelő 

személy, a RTK hallgatóinak egy képviselője és a munkáltató egy képviselője.   

3. A külső értékelő és a munkáltató képviselője ugyanaz a személy lehet, aki a Szlovákiai 

Református Keresztyén Egyházat képviseli a RTK MBT-ban.  

4. A RTK MBT elnöke az akkreditációs és minőségbiztosítási dékánhelyettes.   

5. A RTK vezetőségének másik képviselője a RTK MBT-ban a tudományos és kutatási 

dékánhelyettes. 

6. A tanszék képviselője (1 fő) magasan képzett szakember, akit a RTK főállású alkalmazottja.  

7. A külső értékelő és a munkáltató képviselője olyan tudományos vagy szakmai autoritás (1 

fő), aki nem áll munkaviszonyban a SJE-mel.   

8. A RTK MBT hallgatói képviselője (1 fő) a RTK valamelyik TP-ra beiratkozott hallgató, aki 

a RTK-on folytatott eddigi tanulmányai során átlagon felüli tanulmányi eredményt ért el.   

9. A SJE Minőségbiztosítási Tanácsának tagja nem lehet tagja a RTK MBT-nak. 

 

 

6. cikk 

A RTK MBT-ban való tagság 

 

1. A RTK MBT tagjait a RTK MBT elnöke jelöli, és a RTK akadémiai szenátusának 

jóváhagyását követően, a RTK dékánja nevezi ki.  

2. A RTK MBT tagjainak jelölését a RTK MBT elnöke legkésőbb 2 hónappal a RTK MBT 

tagjai hivatali idejének lejárta előtt, írásban terjeszti a RTK dékánja elé.  

3. A RTK MBT tagjait a RTK akadémiai szenátusa tárgyalja és hagyja jóvá a RTK dékánjának 

előterjesztése alapján.  

4. A RTK MBT tagjainak megbízatása négy évre, a hallgatók esetében két évre szól.   

5. A RTK MBT-tagság a megbízatási időszak lejárta előtt megszűnhet a dékán által történő  

felmentéssel, az 5. cikkben foglaltak megváltozásával, lemondással vagy elhalálozással.   

6. Azokról a változásokról, amelyek az 5. cikkben foglaltak nem teljesülését eredményezik a 

RTK MBT tagjai esetében, a RTK MBT tagjai erről kötelesek 8 napon belül írásban tájékoztatni 

a RTK MBT elnökét.   

7. A RTK MBT tagjának lemondása, a SJE iktatóján keresztül (papíron vagy elektronikus úton) 

a RTK MBT elnökének címzett írásbeli nyilatkozat kézbesítésének napján válik hatályossá.  

8. A RTK MBT tagja köteles a munkája révén tudomására és birtokába jutott, az elbírálással, 

véleményezéssel kapcsolatos információkat bizalmasan kezelni.   

9. A RTK MBT tagsága nem helyettesíthető, a tagok munkája nem jár díjazással. A további 

részleteket a RTK belső előírásai határozzák meg. 



 

 

 

7. cikk 

Alapelvek és folyamatok a RTK MBT anyagainak kidolgozására, értékelésére és 

jóváhagyására 

 

1. A TP tervezetét olyan szakértők készítik el, akik részt vesznek a RTK-on megvalósuló TP-

ok megvalósításában.  

2. A tanulmányi program kidolgozása során garantálni kell a tanulmányi programjavaslat 

független, elfogulatlan, objektív, szakmailag megalapozott, átlátható és tisztességes értékelését 

a Szlovák Felsőoktatási Akkreditációs Ügynökség szabványaiban, a 3. cikkben foglaltaknak 

megfelelően.   

3. A RTK-on megvalósítandó tanulmányi programra vonatkozó javaslatot a RTK MBT 

megvitatja, mielőtt a javaslatot benyújtják a RTK dékánjának.  

4. Ha a RTK MBT az új TP-ot jóváhagyását javasolja, akkor az anyagot a RTK dékánjának 

nyújtja be.  

5. A dékán mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy támogatja, vagy nem támogatja a javasolt TP-

ot. Ha nem támogatja, akkor az új TP jóváhagyási folyamata lezárul.  

6. Az új TP-ot SJE Minőségbiztosítási Tanácsának alapszabályával összhangban kell 

jóváhagyni.   

7. Az új TP javaslatát a RTK dékánja nyújtja be a SJE rektorának, az alábbi dokumentumokkal 

együtt: az ülések jegyzőkönyvei, a RTK MBT támogató nyilatkozata, a bevont személyek 

táblázatos áttekintése a SJE belső minőségbiztosítási rendszeréről szóló rektori irányelv szerint. 

8. Az új TP jóváhagyási folyamatának részleteit a SJE Minőségbiztosítási Tanácsának 

Alapszabálya tartalmazza.  

  

 

8. cikk 

A RTK MBT ideiglenes munkacsoportjainak összetétele 

 

1. A RTK MBT a szakmai tevékenységének segítésére különleges ideiglenes munkacsoportokat 

(röviden: IMCS) hozhat létre.   

2. Az IMCS-ot a RTK MBT határozatával kell létrehozni.  

3. Az IMCS a RTK MBT tanácsadó testülete.   

4. A RTK MBT tagjai jelölhetik a SJE alkalmazottait, külső értékelőket, hallgatók képviselőit, 

munkáltatókat, végzett diákokat és más érdekelt felek képviselőit az IMCS-ba.   

5. Az IMCS legalább három tagból, habilitációs és inaugurációs eljárás (rövidítve: HIE) esetén 

pedig legalább öt tagból áll.  

6. A IMCS és a HIE összetételében a csoport többségének a RTK MBT tagjainak kell lennie.  

7. A RTK MBT elnöke nevezi ki az IMCS és a HIE elnökeit és tagjait, amelyeket a RTK MBT 

határozatával hagy jóvá.   

8. A IMCS-ban való tagság nem helyettesíthető és a tagok tevékenységét nem honorálják.  

 



  

9. cikk 

A RTK MBT ideiglenes munkacsoportjainak munkája 

 

1. Az IMCS elnöke felelős az IMCS tevékenységéért. Jelentést tesz a RTK MBT-nak az IMCS 

tevékenységének eredményeiről, és határozati javaslatokat tehet. Az elnök távollétében ezt a 

feladatot az általa kijelölt, ugyanahhoz az IMCS-hoz rendelt tag látja el.  

2. A RTK MBT tagjait a tagokkal együtt tájékoztatni kell az IMCS ülésének időpontjáról. A 

RTK MBT tagjai felszólalási joggal részt vehetnek bármelyik IMCS ülésén.   

3. Az IMCS ülésének eredménye egy írásbeli állásfoglalás a vizsgált kérelemről vagy 

jelentésről. Az IMCS elnöke a RTK MBT elnökének állásfoglalást (véleményt) nyújt be a TP 

vagy a HIE szakterületeire és kritériumaira vonatkozó előírások és kritériumok teljesítéséről.   

4. Az IMCS tagja garantálja az általa megismert ügyek értékelésével kapcsolatos információk 

bizalmas kezelését.   

5. Az IMCS tevékenységéről nyilvántartást vezet, amelyet a RTK MBT anyagaival együtt 

archiválnak.  

6. A RTK MBT tevékenységére irányadó eljárási szabályzatot értelemszerűen alkalmazni kell 

az IMCS tevékenységére is.   

 

 

10. cikk 

Minőségbiztosítási struktúra a RTK-on 

 

1. Egy új TP-ra vonatkozó javaslat kidolgozása esetén, a RTK MBT-ra vonatkozó eljárásokat 

a SJE Minőségbiztosítási Tanácsának Alapszabálya írja le.   

2. A minőségbiztosítási jelentés kidolgozása esetén, a RTK MBT-ra vonatkozó eljárásokat a 

SJE Minőségbiztosítási Tanácsának Alapszabálya írja le.  

3. A RTK MBR tevékenységi körét a SJE minőségbiztosítási rendszerének folyamatairól szóló 

rektori irányelv szabályozza.  

  

 

11. cikk 

Az RZK RTF ülései 

 

1. A RTK MBTüléseit az elnök, vagy szükség szerint a RTK MBT általa kijelölt tagja hívja 

össze. A RTK MBT ülései zárt ülések.  

2. Minden ülés előtt legalább 7 nappal a RTK MBT tagjainak meghívót küldenek a napirenddel 

együtt, amelyet a RTK MBT elnöke javasol.   

3. A RTK MBT tagjai kötelesek részt venni a RTK MBT ülésein és teljesíteni a RTK MBT 

általa jóváhagyott feladataikat.   

4. A RTK dékánja a RTK MBT bármely ülésén részt vehet.  

5. A RTK MBT elnöke az ülésekre meghívhatja vendégként a szakszervezeti és hallgatói 

testületek és szervezetek képviselőit, valamint a tudományos, pedagógiai, kulturális, politikai 

és egyházi élet személyiségeit.  



6. A RTK MBT tagja nem vehet részt a RTK MBT-ak azon határozatai meghozatalában, 

amelyekben személyére nézve összeférhetetlenség merülhet fel. 

7. A RTK MBT ülések (beleértve a szavazásokat is) tarthatók jelenléti formában és online 

videokonferencia keretében is. Kisebb horderejű döntéseket, vita nélkül, per rollam szavazással 

is meghozhat a RTK MBT-a.  

8. A RTK MBT eljárásának és szavazásának részleteit a RTK MBT tárgyalási rendje határozza 

meg, amelyet a RTK MBT fogad el.   

  

 

12. cikk 

Átmeneti rendelkezések 

 

A RTK-on korábban működő Minőségbiztosítási Tanács elveszíti legitimitását és tagjai 

megszűnnek a RTK MBT tagjai lenni, a RTK MBT tagjainak a RTF dékánja által történő 

kinevezésének időpontjában.  

  

 

13. cikk 

Záró rendelkezések 

 

1. Azokban a különleges esetekben, amelyekben ezen alapszabály rendelkezései nem 

alkalmazhatók, a következő eljárást kell követni:  

a) a SJE Minőségbiztosítási Tanácsának Alapszabálya alapján; 

b) a RTK MBT Alapszabályának és/vagy a SJE Minőségbiztosítási Tanács Alapszabályának 

filozófiájával összhangban; 

c) a RTK MBT Alapszabályban és/vagy a RTK Alapszabályban leírt analóg mechanizmusok 

és a SJE Minőségbiztosítási Tanácsának Alapszabályában foglalt mechanizmusok alapján;  

d) a felsőoktatás minőségbiztosítására vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban. 

2. Ezt az Alapszabályt a RTK Akadémiai Szenátusa online ülésén, 2021. július 27-29-én 

tárgyalt és a RTK Akadémiai Szenátusa általi jóváhagyásának napján lép hatályba, a következő 

időpontban: 2021. július 29.  

3. Az Alapszabály minden további módosítását és kiegészítését a RTK MBT-nak és a RTK 

Akadémiai Szenátusának meg kell vitatnia. Az elfogadott módosítások a RTK Akadémiai 

Szenátusa általi jóváhagyás napján lépnek hatályba.  

4. Ez a belső szabályzat a RTK korábban érvényes minőségbiztosítási szabályzatának helyébe 

lép.  

  

Komárom, 2021. július 29. 

 

 

 

Mgr. Görözdi Zsolt, Th.D.     doc. ThDr. Somogyi Alfréd, PhD. 

a RTK Szenátusának elnöke     dékán 


