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KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
(BCE KTK)

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény alapján, az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban: ESZMR) 2/d. számú
mellékleteként a Közgazdaságtudományi Kar (a továbbiakban: Kar) Szervezeti és Működési Rendjét az alábbiak
szerint hagyja jóvá.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Kar neve, jogállása
1. §
(1)

A
Kar
neve:
Budapesti
(rövidített neve: BCE KTK).

(2)

A Kar idegen nyelvű elnevezései:

(3)

Corvinus

Egyetem

Közgazdaságtudományi

a)

angol nyelven: Corvinus University of Budapest, Corvinus School of Economics1

b)

francia nyelven: Corvinus Université de Budapest, Faculté des Sciences Économiques

c)

német nyelven: Corvinus Universität für Budapest, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Kar

A Kar székhelye: Budapest, 1093 Fővám tér 8.
A Kar feladatai
2. §

(1)

A Kar feladata a felsőoktatás és a tudományos kutatás a közgazdaságtan és a kapcsolódó társtudományok
területén.

(2)

Feladatkörében alapfeladatként az alábbi képzésekre és a képzésekkel kapcsolatos – jogszabályokban
meghatározott – oklevelek kiadására jogosult:
a. felsőoktatási szakképzés,
b. alapképzés,
c. mesterképzés,
d. szakirányú továbbképzés,
e. doktori képzés,
f.

1

az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben
egyetemi és főiskolai szintű képzés.

Módosította: SZ-39/2016/2017. (2016.XI.7.) számú határozat
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(3)

A Közgazdaságtudományi Kar részletes képzési programját a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2. számú
melléklete tartalmazza.

(4)

A Kar a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási,
továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb
képzési feladatok megvalósításában.

(5)

A Kar további alapfeladata a képzéseihez kapcsolódó tudományterületeken a kutatás, fejlesztés,
tudományszervezés, technológiai innováció, valamint az oktatást támogató egyéb kutatás.

(6)

A Kar feladatait a tanszékek és más kari szervezeti egységek látják el.

II. A KAR MŰKÖDÉSE ÉS VEZETÉSE
A Kar szervezete
3. §
(1)

A Kar szervezeti felépítése az egységes vezetés, a feladatok ésszerű megosztása és az önkormányzatiság
elvein alapul.

(2)

A Kar vezető önkormányzati testülete a Kari Tanács. A Kar működése, irányítása és vezetése a választott
testületek és vezetők együttműködésével valósul meg.

(3)

A Kar vezetője a dékán, aki irányítja a Kar igazgatását és gazdálkodását.

(4)

A Kar oktató, illetőleg kutató szervezeti egységként intézetekre, tanszékekre és önálló csoportokra tagozódik.
A Kar szervezeti felépítését jelen szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.

(5)

A Kar oktató, illetőleg kutató szervezeti egységei – a koordinációt igénylő oktatásszervezési, illetőleg
kutatásszervezési feladatok ellátására – projekt jelleggel működő szervezeti egységeket, központokat
hozhatnak létre.

(6)

Központ működhet kari központi szervezeti egységként, de működhet akár valamely intézet, tanszék keretein
belül is.

(7)

A Kar a központi igazgatási-szervezési, ügyintéző feladatok ellátására szervezeti egységeket működtet.

(8)

A Karon a hallgatók érdekképviseletét a Közgazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata látja el.
A dékán
4. §

(1)

A dékán megválasztásának és visszahívásának szabályait az ESZMR 45. §-a rögzíti.

(2)

Az új dékánt ünnepélyes keretek között a Kari Tanács ülésén kell beiktatni.

(3)

A dékán feladat- és hatáskörébe tartozik minden döntés, véleményezés, javaslattétel és intézkedés, amely a
Kar feladatainak ellátásával, a Kar működtetésével kapcsolatos, és amelyet jogszabály,egyetemi szabályzat
vagy rektori,kancellári utasítás nem utal más hatáskörbe.

(4)

A dékán megbízása három évre szól, amely az első megbízással azonos eljárási rend szerint legfeljebb egy
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alkalommal meghosszabbítható.
(5)

A dékán feladat- és hatásköre az ESZMR 46-48. §-ában meghatározottakon túl:
a) szervezeti és működési kérdésekben
aa) a kari önkormányzati és öntevékeny csoportok felügyelete;
b) gazdálkodást érintő kérdésekben
ba) a Kar gazdálkodási tevékenységének irányítása;
bb) a Kar kezelésében lévő vagyontárgyak megfelelő kezelésének és védelmének
megszervezése;
c) humánpolitikai kérdésekben
ca) az egyetemi szintű szabályzatokban, illetve a tárgyban kiadott rektori-kancellári együttes
utasításban rögzített kinevezési és közvetlen munkairányítói jogok gyakorlása;
cb) előterjesztés - a jogszabályokban előírt egyetértési, véleményezési jogok
érvényesítésével - a Kar alkalmazottainak kitüntetésére, kari kitüntetések adományozására;
cc) javaslattétel a Karhoz tartozó szakok felelőseinek személyére;
d) oktatást, kutatást érintő kérdésekben
da) a jogszabályok és a szabályzatok alapján a kari hallgatói ügyekben való döntés;
db) a felvételi munka megszervezése és irányítása;
dc) a szakfejlesztési bizottságok elnökeinek kijelölése;

(6)

A dékánnak feladatai ellátása, és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási és intézkedési joga van.
Nem utasíthatja azonban a Kari Tanácsot, a szervezeti egységek tanácsait, az érdekképviseleti szerveket és a
Kari Hallgatói Önkormányzatot.

(7)

A dékán az ESZMR 46-48. §-ában meghatározott egyes feladatait – azok kivételével, amelyeket a Szenátus-,
illetve a Kari Tanács ruházott rá – a dékánhelyettesekre ruházhatja át. Ez a hatáskör-átruházás nem érinti a
dékán általános személyes felelősségét.

(8)

A dékán és a helyettesek közötti munkamegosztást – a Kari Tanács véleményének meghallgatásával – a
dékán állapítja meg. A helyettesek feladatkörükben a dékán hatáskörét gyakorolják, tevékenységükért
felelősek, azonban ez a dékánnak a Kar tevékenységéért való általános felelősségét nem érinti.
Dékánhelyettesek
5. §

(1)

A dékánt munkájában dékánhelyettesek segítik.

(2)

A dékánhelyettesek feladatait a dékán határozza meg.

(3)

2

(4)

A dékánhelyettesek megbízása három évre szól, de megbízásuk az első megbízással azonos eljárási rend
szerint több alkalommal meghosszabbítható.

2

A dékánhelyetteseket a pályázó egyetemi tanárok és docensek közül a Kari Tanács véleményének
meghallgatása után a kinevezési jogkör gyakorlója nevezi ki. Gazdasági dékánhelyettesi feladatok ellátására a
dékán különösen indokolt esetben adjunktusnak vagy mesteroktatónak is adhat megbízást, amennyiben a
jelölt olyan szakmai-gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik, amelyek a dékánhelyettesi feladat ellátására
alkalmassá teszik.

Módosította: Szenátus SZ-171/2015/2016. (2016. VI. 20.) számú határozat. Hatályba lép: 2016. június 21.
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(5) Az általános dékánhelyettest, aki a dékán akadályoztatása esetén helyette jár el, a dékán jelöli ki helyettesei
közül. Az általános dékánhelyettes nem lehet a dékánt adó tanszék tagja.
(6)

Az oktatási dékánhelyettes feladata különösen:
a) a kari oktatási stratégia és oktatásfejlesztési koncepciók kidolgozása,
b) a képzések operatív tantervének gondozása,
c) a Kari Kreditátviteli Bizottság, a Kari Tanulmányi Bizottság, valamint a mesterszakos
kreditelismerési bizottságok vezetése,
d) kapcsolattartás az Egyetem oktatást érintő bizottságaival,
e) a Kar képzéseiben tanulmányokat folytató hallgatókkal való rendszeres kapcsolattartás, a
hallgatók tanulmányaival kapcsolatos döntések meghozatala,
f) a Karon folyó oktatási és oktatásszervezési tevékenység irányítása és összehangolása,
g) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat és egyéb hallgatói szabályzatok kari mellékleteinek
gondozása,
h) a dékán által hatáskörébe utalt projektek, feladatok, bizottságok irányítása, koordinálása,

(7)

3A

(8)

A dékánhelyettesi megbízás megszűnik
a) a megbízási idő lejártával,
b) lemondással,
c) a vezetői megbízás visszavonásával,
d) a dékánhelyettes halálával,
e) a dékánhelyettes közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésével.

3

gazdasági dékánhelyettes feladata különösen:
a) a Kar költségvetésének és gazdálkodásának tervezése,szervezése, ellenőrzése,
b) a karok közötti átoktatás pénzügyi elszámolása, végrehajtásának ellenőrzése,
c) a tanszékek bevételes tevékenységeinek felmérése, értékelése,
d) a kari gazdálkodást és költségvetést érintő kérdésekben javaslattétel a humánerőforrás
gazdálkodás tervezéséhez,
e) a dékán és szabályzatok által hatáskörébe utalt projektek, feladatok, bizottságok irányítása,
koordinálása.

Módosította: Szenátus SZ-171/2015/2016. (2016. VI. 20.) számú határozat. Hatályba lép: 2016. június 21.
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A Kari Tanács összetétele
6. §
(1)

4

A Kari Tanács 30 tagból áll ― amennyiben a hallgatói önkormányzat az Nftv. 60. § (1) b) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően nem gyakorolhatja jogait, akkor 24 tagból áll ―, elnöke a dékán5.

(2)

6

(3)

Választás alapján tagjai a Kari Tanácsnak:
a) a Kar egyetemi tanárai és egyetemi docensei közül 6 fő,
b) a Kar adjunktusai, tanársegédei, kutatói, mesteroktatói, valamint tanári munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazottai közül 6 fő,8
c) a Karon nem oktatói, nem kutatói, nem tanári munkakört (továbbiakban: adminisztratív munkakör)
betöltők közül 1 fő,
d) az Nftv. 60. § (1) b) bekezdésében foglalt feltétel teljesítése esetén a Közgazdaságtudományi Kar aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói, illetve a Kari Hallgatói Önkormányzat aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező képviselői közül (a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke nélkül) 6 fő.

(4)

A Kari Tanács választott tagjainak mandátuma három évre, a (2) bekezdésben szereplő tagok mandátuma
tisztségük idejére, a hallgatói tagok mandátuma egy évre szól.

Hivatalból tagja a Kari Tanácsnak:
a) a dékán,
b) a kari akkreditált alap- és mesterszakok felelős vezetői,
c) azon szakok esetében, amelyek szakfelelősei más karok oktatói, a program-koordinátorok,7
d) a kari intézetek vezetői,
e) a reprezentatív szakszervezet delegáltja,
f) a Közalkalmazotti Tanács kari képviselője,
g) a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke,

(5) Nem lehet a Kari Tanács tagja az az oktató, kutató, adminisztratív munkakört ellátó személy, továbbá az a
hallgató, aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
(6) 9 Nem lehet a Kari Tanács tagja az a hallgató, aki nem iratkozott vagy nem jelentkezett be.
(7)

A Kari Tanács tagjai szavazati jogukat kizárólag egy tisztségük alapján gyakorolhatják.

(8)

A Kari Tanács tagjai újraválaszthatók.

(9)

A kari tanácsi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával, a mandátum utolsó napján,
b) lemondással, a lemondás hatályba lépésének napján,
c) a tag halálával, halálának napján,
d) a közalkalmazotti/hallgatói jogviszony megszűnésével, a jogviszony megszűnésének napján,
e) a be nem iratkozott, vagy aktív félévre be nem jelentkező hallgató esetében a regisztrációs időszak utolsó
napját követő napon,

Módosította: SZ-13/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozat.
Módosította: SZ-39/2016/2017.(2016. XI.7) számú határozat.
6 Módosította: SZ-13/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozat.
7 Beiktatta: SZ-39/2016/2017. (2016. XI.7.) számú határozat
8 Módosította: SZ-39/2016/2017. (2016.XI.7.) számú határozat
9 Módosította: SZ-13/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozat.
4
5
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f) a fegyelmi büntetés jogerőre emelkedésének napján.
(10) Ha a kari tanácsi tagság megszűnik és nincs póttag, aki a volt kari tanácsi tag helyére lépjen, időközi választást
kell tartani oly módon, hogy a Kari Tanács létszáma a jelen szabályzatban meghatározott létszámra
kiegészüljön. Mellőzhető az időközi választás megtartása, ha a Kari Tanács mandátumából kevesebb, mint hat
hónap van hátra, és a Kari Tanács így határoz. A delegálásra jogosultak haladéktalanul kötelesek gondoskodni a
volt Kari Tanács tag pótlásáról10.
(11)

11

A Kari Tanács állandó meghívottjai:
a) a rektor, illetve képviselője,
b) a kancellár, illetve képviselője,
c) a Kar dékánhelyettesei,
d) a tanszékvezetők,
e) a Kar egyéb oktatási és nem oktatási szervezeti egységeinek vezetői,12
f) a Szenátus választott kari tagjai,
g) a Kari Tanács póttagjai,
h) az Egyetemi Könyvtár és Levéltár képviselője.

(12) A dékán a Kari Tanács ülésére az állandó meghívottakon kívül mást is meghívhat, amennyiben részvételét a
napirend megvitatásában fontosnak tartja.
(13) A (11)-(12) bekezdésben felsoroltak szavazati joggal nem rendelkeznek.
(14) A Kari Tanács titkári feladatait a Dékáni Hivatal vezetője látja el.
A Kari Tanács megválasztásának szabályai
7. §
(1)

A Kari Tanács tagjainak választása során a Kar valamennyi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező oktatója,
kutatója - a 30 napon túli tartós távollévők kivételével13 - választó és választható, akiket a jelölés joga is
megillet.

(2)

Választásokat háromévenként kell megtartani. A Kari Tanács tagjainak választását a dékán írja ki olyan
időpontra, hogy az új tagok megválasztására legkésőbb a hivatalban lévő tagok mandátumának lejártáig sor
kerüljön.

(3)

A Kari Tanács választott tagjai az adott Kari Tanács mandátumának idejére abban a kategóriában képviselik a
Kart, amely kategóriában megválasztották őket, függetlenül attól, ha a hivatalban lévő Kari Tanács ideje alatt
megváltozik a beosztásuk.

(4)

Amennyiben a Kari Tanács választott tagja a 6. § (2) bekezdésben felsorolt tisztsége alapján hivatalból lesz
tagja a Kari Tanácsnak, abban az esetben őt a választott tagok között az adott kategória póttagja helyettesíti a
Kari Tanács mandátumának fennmaradó idejére. Amennyiben a Kari Tanács tagja mandátumának ideje alatt
tartós távollétet kér, akkor távollétének idején őt az adott kategóriában megválasztott póttag helyettesíti.

(5)

A Kari Tanács tagjai képviselik választóikat, nekik megbízatásuk ellátásáról hivatali fogadóórájukon
beszámolni tartoznak.

A Kari Tanács oktató és kutató tagjainak megválasztása
Módosította: SZ-39/2016/2017.(2016. XI.7) számú határozat.
Módosította: SZ-13/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozat.
12 Módosította: SZ-39/2016/2017.(2016. XI.7) számú határozat.
13 GYES, GYED, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, hosszan tartó betegállomány, stb.
10
11
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14
8. §
(1)

A Kari Tanácsok a választási eljárás időpontját megelőzően legalább két héttel elnökből és két tagból álló
jelölő- és választási bizottságot hoznak létre azokból, akik előzetesen úgy nyilatkoznak, hogy az adott
választáson jelöltként nem indulnak. E bizottság feladata:
a) a jelölő értekezlet és a választás napjának kitűzése;
b) javaslattétel a jelöltekre;
c) a jelöltek listáinak összeállítása;
d) a szavazóurna szavazás előtti lezárásának és szavazás utáni felnyitásának jegyzőkönyvi hitelesítése,
illetve elektronikus szavazás esetén az elektronikus rendszer ellenőrzése;
e) a szavazó személyek regisztrálása;
f) a szavazatok megszámlálása;
g) a választás eredményének jegyzőkönyvi megállapítása.

(2)

A bizottság általában felelős a választás szabályszerűségének biztosításáért.

(3)

A jelölő- és választási bizottság elnöke a kari honlapon közzéteszi a Kar jelölésre és választásra jogosult
oktatóinak és kutatóinak névsorát és meghívásukat a jelölő értekezletre. A jelölő értekezlet, illetve az annak
határozatképtelensége esetén megtartandó megismételt jelölő értekezlet összehívását és a választás
időpontját a jelölő értekezlet időpontját megelőzően legalább 8 nappal korábban közzé kell tenni. A jelölő
értekezlet és a megismételt jelölő értekezlet között legalább 3 napnak el kell telnie.

(4)

A jelölő értekezlet határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint fele személyesen megjelent. A
megismételt jelölő értekezlet a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az értekezlet a jelöltek
jegyzékéről dönt. Külön jegyzék készül az egyetemi tanár, egyetemi docens, illetve az adjunktus-tanársegédkutató- mesteroktató-tanár jelöltekről.

(5)

A jelölő értekezletet a jelölő- és választási bizottság elnöke vezeti. Először a jelölő és választási bizottság által
javasoltak jelölését, illetve a bizottsághoz beérkezett jelöléseket kell egyenként szavazásra bocsátani. A jelölő
értekezleten személyesen részt vevők további személyek jelölését javasolhatják. A jelölésről írásbeli, titkos
szavazás dönt. A javasoltak listáján először a jelölő- és választási bizottság által javasolt személyeket, azt
követően az írásban javasoltakat, majd a jelenlévők által javasoltakat kell feltüntetni. A jegyzékre azt az oktatót
(kutatót) kell felvenni, akit az értekezleten jelen lévők legalább egyharmada szavazatával támogat. A jelölő
értekezlet akkor eredményes, ha kategóriánként a megválasztható számú tagoknál és póttagoknál legalább
eggyel több személy felkerült a jegyzékre. Az eredménytelen jelölő értekezletet meg kell ismételni.

(6)

A jelölteket a szavazólapon a kapott jelölések száma szerinti sorrendben kell feltüntetni. Azonos jelölésszámot
kapott jelölteket névsor szerint kell a jegyzékre felvenni.

(7)

A választást a jelölő értekezletet követő 7 nap elteltével és 14 napon belül kell megtartani. A választás titkos.
A választás eredményessége érdekében a választás idejét több egymást követő napra is meg lehet határozni
a választásra vonatkozó valamennyi szabály betartásával. A szavazatokat tartalmazó urnát legkorábban a
választásra kijelölt időszak elteltével szabad felnyitni

(8)

A választás szavazólappal vagy elektronikus úton történik. A kari szavazólap előkészítése, illetve elektronikus
szavazás esetén az elektronikus rendszer kari adatokkal való feltöltése a jelölő- és választási bizottság
feladata. A szavazólapon, illetve az elektronikus rendszerben valamennyi – a jelölő értekezleten jelöltként
megszavazott – jelölt nevét fel kell tüntetni, kategóriánként, a jelölés során elért eredmény sorrendjében. A
jelölés során azonos számú szavazatot szerzett jelölteket névsor szerint kell a jegyzékre felvenni.
Az oktatók, kutatók és tanárok mindkét kategória jelöltjeiről szavazhatnak.

(9)
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(10) A választás akkor eredményes, ha a választásra jogosultak több mint fele szavazott.
(11) A szavazás a támogatott jelöltek nevének egyértelmű megjelölésével történik.
(12) Érvénytelen a szavazólapon leadott szavazat, ha a szavazólapot áthúzták, vagy abból a ténylegesen leadott
szavazat nem állapítható meg, továbbá, ha kategóriánként a 6. § (3) bekezdés a)-b) pontjaiban
meghatározottnál több jelöltre tartalmaz szavazatot. Érvénytelen az elektronikus rendszerben leadott
szavazat, ha annak az elektronikus rendszer felé történő továbbítását a szavazó nem indítja meg.
(13) A kari tanácsi tagságot – kategóriánként – a legtöbb szavazatot szerző jelöltek nyerik el. Azonos
szavazatszám esetén a választást 7 napon belül meg kell ismételni oly módon, hogy a szavazólapon csak a
szavazategyenlőséggel érintett jelölteket kell feltüntetni. A sorrendben legmagasabb szavazatszámot kapott,
de nem megválasztott tagok közül a sorrendiségnek megfelelően kategóriánként 4-4 póttagot kell választani.
(14) Ha a választás eredménytelen, azt 7 napon belül a jelen szabályok szerint meg kell ismételni. A megismételt
választás a megjelentek számától függetlenül eredményes.
(15) A megválasztott képviselők munkájukat a Kari Tanács alakuló ülésén, a megbízó levelek átadását követően
kezdik meg. A megbízó leveleket a dékán írja alá és adja át.
A Kari Tanács nem oktató, nem kutató, nem tanár tagjának megválasztása
9. §
(1)

A Kari Tanács adminisztratív munkakörben foglalkoztatott tagját a Kar adminisztratív munkakörben
foglalkoztatott közalkalmazottainak választói értekezlete választja meg.

(2)

A jelölés és a választás szabályaira a 8. § rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy a jelölő és választási bizottság tagjait ebben az esetben a dékán jelöli ki azok közül az adminisztratív
munkakörben foglalkoztatottak közül, akik az adott választáson nem indulnak.
A Kari Tanács hallgatói tagjai
10. §

(1)

A Kari Tanács hallgatói tagjait a Kari Hallgatói Önkormányzat választja és delegálja saját
Alapszabályzatában meghatározott szabályok és eljárási rend szerint.

(2)

A Kari Tanács hallgatói tagjainak delegálásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a delegált tagok által
lehetőleg a Kar valamennyi képzése képviselve legyen.
A Kari Tanács hatáskörei
11. §

(1)

A Kar vezető önkormányzati testülete a Kari Tanács, amely az ESZMR 41. §-ával összhangban
a) szervezeti és működési kérdésekben
aa) megállapítja éves munkatervét, kialakítja féléves és eseti munkarendjét és ügyrendjét (2.
számú függelék);
ab) javaslatot tesz a Szenátusnak a kari szervezeti felépítés módosítására (kari szervezeti
egység (pl. tanszék, tanszékcsoport, intézet, kutatóközpont, projekt jellegű szervezet stb.)
létrehozására, átnevezésére, átszervezésére, összevonására, megszüntetésére)(1. számú
függelék);
ac) jóváhagyja a Dékáni Hivatal ügyrendjét;
ad) jóváhagyja a kari fejlesztési terveket és a tanévi munkaterveket;
ae) véleményezi az egyetemi szintű szabályzatok tervezeteit, illetve javaslatot tesz egyetemi
szintű szabályzat alkotására, módosítására;
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af) figyelemmel az egyetemi szintű keretszabályzatokra elfogadja a kari szabályzatokat;
ag) értékeli a Kar éves tevékenységét, kidolgozza a Szenátus elé terjesztendő kari beszámolót;
b) gazdálkodást érintő kérdésekben
ba) elfogadja a kar költségvetését és zárszámadását;
bb) véleményezi az egyetemi – és ezen belül különösen a kari – költségvetési és fejlesztési
javaslatokat;
bc) meghatározza a Kar költségvetési keretének és más kari pénzforrásoknak a felosztását,
dönt kari alap képzéséről;
c) humánpolitikai kérdésekben
ca) javaslatot tesz oktatói, kutatói pályázatok kiírására;
cb) véleményezi a Kar oktatói, kutatói állásaira benyújtott pályázatokat;
cc) javaslatot tesz vezetői pályázatok (dékánhelyettes, tanszékvezető, intézetigazgató)
kiírására;
cd) véleményezi a jogszabály vagy egyetemi, kari szabályzat által hatáskörébe utalt vezetői
pályázatokat;
ce) javaslatot tesz a Karhoz tartozó szakok felelőseinek személyére, dönt a specializációk
felelőseiről;
cf) kezdeményezheti vezetői megbízások visszavonását;
cg) dönt kari bizottság létrehozásáról, megválasztja azok tagjait;
ch) a vonatkozó egyetemi szabályzatok keretei között dönt az oktatói-kutatói teljesítménymérés
elveiről és módjáról;
ci) megválasztja az egyetemi szintű bizottságok kari képviselőit;
cj) javaslatot tesz a Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács és a Társadalomtudományi
Habilitációs Bizottság kari képviselőjére;
ck) jóváhagyja a záróvizsga bizottságok elnökeinek és tagjainak listáját;
cl) javaslatot tesz kari címek, kitüntetések, díjak alapítására, dönt azok adományozásáról;
cm) javaslatot tesz egyetemi kitüntetések, címek alapítására, adományozására;
cn) elfogadja a Kar humánpolitikai irányelveit, illetve értékeli azok megvalósulását;
d) oktatást, kutatást érintő kérdésekben
da) javaslatot tesz szak létesítésére, indítására, illetve megszüntetésére;
db)javaslatot tesz idegen nyelvű oktatás bevezetésére meghatározott szakon;
dc) meghatározza és jóváhagyja az operatív tanterveket;
dd) meghatározza és jóváhagyja a tantárgyi programokat, illetve azok tartalmának 25%-nál
nagyobb módosítását;
de) a Szenátus által elfogadott keretek alapján meghatározza a Kar adott tanévi időbeosztását
df) vonatkozó jogszabályok által nyújtott keretek között meghatározza a felvétel feltételeit;
dg) dönt a Kar oktató munkájával és tudományos tevékenységével kapcsolatos
követelményekről;
dg) véleményt nyilvánít a Kar oktatási, kutatási és szaktanácsadási munkájának értékeléséről,
illetve a kari szervezeti egységek beszámoltatásáról;
dh) jóváhagyja a szakok szakfejlesztési bizottságait;
e) egyéb kérdésekben
ea) jóváhagyja a Kari Professzori Testület működési szabályzatát;
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eb) állást foglal a Kar jogállásának megváltoztatásával kapcsolatosan;
ec) véleményt nyilváníthat minden olyan, a Kar tevékenységét, pénzügyi, tárgyi és személyi
feltételeinek fejlesztését érintő előterjesztésről, amelynek címzettjei a Szenátus, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma vagy az országos felsőoktatási testületek;
ed) dönt mindazokban a kérdésekben, amelyet jogszabály, egyetemi vagy kari szabályzat
hatáskörébe utal;
ee) véleményt nyilvánít minden olyan, a Kar tevékenységével összefüggő kérdésben, amelyben
a döntés a rektor, illetve a Szenátus feladat- és hatáskörébe tartozik.
A Kari Tanács üléseinek általános szabályai
12. §
(1)

A Kari Tanács hatáskörét ülésen gyakorolja, a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel.

(2)

A Kari Tanács üléseit a dékán szükség szerint, de tanévenként legalább négy alkalommal - a napirend
megjelölésével -, mint rendes ülést hív össze. Az ülések nyilvánosak, de a Tanács zárt ülést elrendelhet.

(3)

A Kari Tanácsot a napirend megjelölésével - 15 napon belül - rendkívüli ülésként össze kell hívni, ha azt a Kari
Tanács tagjainak egyharmada írásban kéri, vagy ha a rektor erre a dékánt felhívja (rendkívüli ülés).

(4) A Kari Tanács elnöke indokolt esetben – azon ügyek kivételével, amelyekben a Kari Tanács titkosan szavaz –
ülés nélküli szavazást is elrendelhet (elektronikus határozathozatal). A szavazás megszervezéséről és
lebonyolításáról a Kari Tanács titkára gondoskodik. Az elektronikus határozathozatallal kapcsolatos eljárási
szabályokat a Kari Tanács Ügyrendje tartalmazza. Ha a Kari Tanács bármelyik tagja írásban kéri, elektronikus
határozathozatal helyett a Kari Tanács ülését össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.15
(5)

A Kari Tanács ülésére a meghívókat, a javasolt napirendet és az írásos előterjesztéseket rendes ülés előtt 5
nappal, rendkívüli ülés előtt 2 nappal korábban meg kell küldeni a Tanács tagjainak és az ülésre
meghívottaknak.

(6)

Amennyiben az előterjesztés a Kari Tanács határozathozatalát vagy állásfoglalását kívánja, az írásos
előterjesztésnek határozati javaslatot is tartalmaznia kell. Az előterjesztés előadóját a dékán kéri fel. Az előadó
távollétében a napirendi pontot a dékán vagy az általa felkért személy terjeszti elő.

(7)

A Kari Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.

(8)

A Kari Tanács titkára köteles folyamatosan ellenőrizni az ülés határozatképességét. Ha a határozatképesség
hiányát állapítja meg, akkor e körülményről tájékoztatja az ülés elnökét. A határozatképtelenné vált ülést be
kell rekeszteni, tekintet nélkül a még hátralévő, határozathozatalt igénylő napirendi pontok tárgyára.

(9)

Ha a Kari Tanács ülése határozatképtelenség miatt nem tartható meg, akkor az újabb ülést legalább 3,
legfeljebb 15 napon belül kell összehívni.

(10) A Kari Tanács ülését a dékán vezeti, aki szükség esetén az ülés levezetésére a dékánhelyettesek bármelyikét
felkérheti.
(11) A tanácskozás rendjéről az elnök gondoskodik. A Kari Tanács ülések lefolytatásának rendjét a Kari Tanács
Ügyrendje tartalmazza (2. számú függelék).
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(12) Az ülés napirendjét az elnök indítványára a Kari Tanács határozatával hagyja jóvá. A napirendi pontok
tárgyalására általában egymást követően kerül sor, de szorosan összefüggő tárgyú napirendi pontok együtt is
tárgyalhatók.
A Kari Tanács határozathozatalának rendje
13. §
(1)

Az elnök a tanácsülésen kialakult álláspontokat összefoglalja, s a Kari Tanács tagjait felhívja a
határozathozatalra. A határozathozatal szavazással történik.

(2)

Szavazást kell elrendelni azokban az ügyekben, amelyekben a Kari Tanács dönt, javaslatot tesz vagy
véleményt nyilvánít és minden olyan egyéb ügyben, amelyben a Kari Tanács a testületi állásfoglalást
szükségesnek tartja.

(3)

A határozathozatal során először az előterjesztéshez fűzött módosító indítványról kell szavazni, majd - ha az
még időszerű - az eredeti előterjesztésről.

(4)

A Kari Tanács valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik.

(5)

A szavazás nyílt, kivéve bármely személyi kérdést, amelyben csak titkos szavazás folytatható le.

(6)

A Tanács ülésén a jelenlévő tagok egynegyedének kérésére bármely ügyben elrendelhető titkos szavazás.

(7)

A nyílt és a titkos szavazások eljárási rendjét a Kari Tanács ügyrendje tartalmazza.

(8)

Kizárólag igennel vagy nemmel lehet szavazni a következő ügyekben:
a) személyi kérdések;
b) a Kar jogállásának megváltoztatásával kapcsolatos kérdések;

(9)

A Kari Tanács üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei és határozatai az Egyetem oktatói, más
foglalkoztatottjai és hallgatói számára nyilvánosak.

(10) A Kari Tanács határozatait az ülést követően 5 munkanapon belül, jegyzőkönyvét 30 napon belül az
Adminisztratív Igazgatóság vezetőjének elektronikus formában meg kell küldeni.16
(11) A Kari Tanács határozatait az ülést követő 5 munkanapon belül a Kar honlapján közzé kell tenni.
Dékáni Kabinet
14. §
(1)

A Közgazdaságtudományi Kar irányításának és vezetésének egyes feladatai szervezésére, ellátására és
döntés-előkészítésre Dékáni Kabinet létesíthető.

(2)

A Dékáni Kabinet tagjait – a dékán javaslatára – a Kari Tanács hagyja jóvá.

(3)

A Dékáni Kabinet elnöke a dékán.

(4)

A Dékáni Kabinet titkára a Kar Dékáni Hivatalának vezetője.

(5)

A Dékáni Kabinet üléseire a dékán – amennyiben azt a tárgyalt napirend indokolttá teszi– egyéb személyeket
is meghívhat.

(6)

A Kabinet döntés-előkészítő és tanácsadó szerepet tölt be mindazokban a kérdésekben, amelyeket az
ESZMR és jelen szabályzat a dékán hatáskörébe utal. A Dékáni Kabinet feladatai között megkülönböztetett
figyelmet fordít:
a) a Kar oktatási programjai minőségügyi kérdéseinek figyelemmel kísérésére,
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b) a Kar humánpolitikai elveinek és döntéseinek véleményezésére,
c) a kari, tanszéki és egyéni oktatói teljesítmények értékelésére,
d) kitüntetési javaslatok előkészítésére,
e) a Kari Tanács anyagainak, napirendjének, munkatervének előkészítésére,
f) a kari bizottságok beszámoltatására,
g) a kari szintű képzési, kutatási, gazdasági és igazgatási intézkedések kezdeményezésére, koordinálására,
végrehajtására,
h) a kari fejlesztések, beruházások kezdeményezésére.
(7)

A Kabinet működési feltételeiről és ügyviteli feladatainak ellátásáról a Kabinet titkára gondoskodik.
A Kar akkreditált szakjainak felelősei
15. §

(1)

17

A szakfelelős a szak tartalmáért, a teljes képzési folyamatért felelős oktató.

(2)

A szakfelelős
a) felel a szak operatív tantervének előkészítéséért,
b) Kari Tanács elé terjeszti a szak operatív tantervét,
c) gondozza a szak operatív tantervét és felel a szak minőségbiztosításáért,
d) felel a szak operatív tanterve és a szak akkreditációs követelményei közötti összhang biztosításáért,
e) részt vesz a szak szakfejlesztési bizottságának működtetésében,
f) felel a szakon oktató tanszékekkel való együttműködés kialakításáért és fenntartásáért,
g) jelzi a szakon felmerülő tanulmányi problémákat a kari vezetés és az illetékes kari bizottságok felé, és
közreműködik a problémák megoldásában,
h) állásfoglalásaival segíti a Kari Tanulmányi Bizottság és a Kari Kreditátviteli Bizottság munkáját,
i) amennyiben a szakon nincsenek specializációk, úgy felel a szakon készülő szakdolgozatok
témavezetéseinek megszervezéséért, konzulensek biztosításáért, bírálók felkéréséért,
j) amennyiben a szakon nincsenek specializációk, úgy felel a komplex vizsgák és záróvizsgák
előkészítéséért, szabályszerű lebonyolításáért,
k) közreműködik a szakkal kapcsolatos tájékoztató anyagok elkészítésében,
l) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat keretein belül egyetértési jogot gyakorol a szakra való átvétel
kérdésében,részt vehet a Dékáni Kabinet munkájában,
m) részt vesz a szakkal kapcsolatos rendezvényeken (beiratkozás, tájékoztató, nyílt nap),
n) a kifutó képzések esetében gondoskodik arról, hogy a hallgatók a szak megszűnő tárgyait teljesíteni tudják
(létező és ekvivalens tárgyak teljesítésének előírásával vagy vizsgakurzus biztosításával), megszűnő
tárgyak esetében ezekről a lehetőségekről tájékoztatja a hallgatókat, listát küld a Dékáni Hivatalnak.

(3)

18Azonos

(4)

19Azonos

szakon belül különböző munkarendeken is meghirdetett képzések esetében a Kari Tanács a
szakfelelős mellett program-koordinátorokat is választhat, akik a szakfelelős szakmai felügyelete alatt látják el
feladatukat.
szakon belül, idegen nyelven is meghirdetett képzések esetében a szakfelelős mellett a Kari Tanács
az idegen nyelvű képzés akadémiai ügyeinek vitelére program igazgatót, az adminisztratív feladatok

Módosította: SZ-13/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozat.
Módosította: Szenátus SZ-171/2015/2016. (2016. VI. 20.) számú határozat. Hatályba lép: 2016. június 21.
19 Módosította: Szenátus SZ-171/2015/2016. (2016. VI. 20.) számú határozat. Hatályba lép: 2016. június 21.
17
18
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koordinálására pedig program-koordinátort is választhat. A szakfelelősök, a program igazgatók és a programkoordinátorok több alkalommal újraválaszthatók.
Az akkreditált szakok specializációinak felelősei
16. §
(1)

A specializációfelelős a specializáción folyó képzési folyamatért felelős oktató.

(2)

A specializációfelelős:
a) felel a specializáció operatív tantervének előkészítéséért,
b) a specializáció operatív tanterve tekintetében folyamatosan egyeztet a szakfelelőssel,
c) gondozza a specializáció operatív tantervét és felel a specializáció minőségbiztosításáért,
d) felel a specializáció operatív tanterve és az akkreditációs követelmények közötti összhang biztosításáért,
e) felel a specializáción oktató tanszékekkel való együttműködés kialakításáért és fenntartásáért,
f) jelzi a specializáción felmerülő tanulmányi problémákat a kari vezetés és az illetékes kari bizottságok felé,
és közreműködik a problémák megoldásában,
g) bekapcsolódik a hallgatók specializáció választásával kapcsolatos döntéshozatalba,
h) felel a specializáción készülő szakdolgozatok témavezetéseinek megszervezéséért, konzulensek
biztosításáért, bírálók felkéréséért,
i) felel a komplex vizsgák és záróvizsgák előkészítéséért, szabályszerű lebonyolításáért,
j) közreműködik a specializációval kapcsolatos tájékoztató anyagok elkészítésében,
k) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat keretein belül egyetértési jogot gyakorol a specializációról való távozás
és a specializációra való átvétel kérdésében, figyelembe véve a specializáció működőképességét,
l) részt vesz az érintett szak szakfejlesztési bizottságának ülésén.

(3)

A specializációfelelőst – a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság vonatkozó előírásait figyelembe véve
– a Kari Tanács a szakfelelős javaslatára – a tanszékvezető egyetértése mellett – négy évre választja a Kar
főállású egyetemi tanárai, docensei és adjunktusai közül.

(4)

Idegen nyelven is meghirdetett képzések, szakok esetében a Kari Tanács az idegen nyelvű szakok
specializációihoz külön program koordinátort is választhat. Az idegen nyelvű specializációk koordinátorai a (2)
bekezdésben foglalt feladatokon túl az adott szakra, specializációra épülő kettős diplomát adó programok
esetében a specializáció tárgyak ekvivalenciájának meglétét is biztosítják és felügyelik.

(5)

A specializációfelelősi megbízatás megszűnik:
a) a megbízás – négy év – lejártával,
b) a megbízás visszavonásával,
c) a specializáció megszűnésével
d) lemondással,
e) a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével
f) a specializációfelelős halálával.

(6)

Abban az esetben, ha a specializációfelelős megbízatása az (5) bekezdés d)-f) pontjában foglaltak szerint
szűnik meg, akkor a Kari Tanács a korábbi specializációfelelős megbízatásából hátralévő időre új felelőst
választ.

(7)

A specializáció felelősök több alkalommal újraválaszthatók.
A Professzori Testület
17. §
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(1) A Karon Professzori Testület működhet. Tagjai a Kar teljes munkaidejű egyetemi tanárai, Professor Emeritusai és Professor Emerita-i.
(2)

A Professzori Testület véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet különösen a Karon folyó doktori képzéssel,
az egyetemi tanári kinevezésekkel és a humánpolitikai irányelvekkel kapcsolatban. Működési szabályzatárat a
Testület tesz javaslatot és a Kari Tanács hagyja jóvá.
Kari Bizottságok
18. §

(1)

A Kari bizottságokra vonatkozó alapvető szabályokat az ESZMR 50.§-a állapítja meg

(2)

Kari szintű bizottságot a Kari Tanács vagy a dékán hozhat létre a feladattól függően állandó vagy ideiglenes
jelleggel.

(3)

A kari szintű bizottságok tagjait a – dékán javaslatára – a Kari Tanács hagyja jóvá és a dékán bízza meg. A
bizottság munkájába külső szakértők is bevonhatók.

(4)

Az állandó kari szintű bizottságok megalakulásukat követően kialakítják saját ügyrendjüket, melyet a Kari
Tanács hagy jóvá.

(5)

A bizottságok a Kari Tanácsnak számolnak be tevékenységükről.

(6)

A dékán – munkájának segítésére – dékáni Tanácsadó Testületet alakíthat, az üzleti és bankszféra, valamint
a kultúra területén tevékenykedő szaktekintélyek bevonásával.

(7)

A kari bizottságokban a hallgatók képviseletét a testület jellegére figyelemmel kell biztosítani.

(8)

Az állandó bizottságok megbízása a létrehozó Kari Tanács megbízatásának idejére szól.

(9)

Tanácsadáson túlmenő hatáskört csak a Kari Tanács által kiküldött olyan állandó bizottság kaphat, amelynek
tagságában legalább kétharmad arányú a Kar teljes munkaidejű munkatársainak száma.

(10) Az állandó kari szintű bizottságok felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.
18/A. §20
A szakfejlesztési bizottságok
(1)

A Kar a szakok megvalósulásának nyomon követésére és működésük véleményezésére szakonként
szakfejlesztési bizottságokat működtet.

(2)

A szakfejlesztési bizottságok szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal üléseznek, amikor a
szak éves beszámolóját megtárgyalják.

(3)
(4)

20
21

A szakfejlesztési bizottságok elnöke az adott szak vezetője.
A szakfejlesztési bizottságok tagjai:
a) a szakhoz tartozó specializációk felelősei;
b) idegen nyelven is működő szakok esetében - amennyiben az idegen nyelvű szaknak a szakfelelős mellett
program-koordinátora is van – a program-koordinátor;
c) 21 az adott szak legalább egy aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatói képviselője;

Beillesztette: SZ-13/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozat.
Módosította: SZ-13/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozat.
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d) a szakon már oklevelet szerzett hallgatók közül legalább 1 fő;
e) legalább 2 fő olyan külsős szakember, akik a szakon végzett hallgatók potenciális alkalmazóit képviselik;
f) a szak kulcsfontosságú tantárgyainak felelősei.
(5)
(6)

(7)

A szakfejlesztési bizottság nem-hallgatói tagjait a szakfelelős kéri fel.
A szakfejlesztési bizottság hallgatói tagjaira – a szakon tanulmányokat folytató hallgatók véleményének
kikérésével – a szakfelelős tesz javaslatot. A hallgatói tagok megbízásához a Kar Hallgatói
Önkormányzatának egyetértése szükséges.
A szakfejlesztési bizottságokat a Kari Tanács hagyja jóvá.

(8)

A szakfejlesztési bizottságok választott nem-hallgatói tagjainak megbízása 3 évre, a hallgatói tagok
megbízása egy évre, a tisztségük alapján tagok megbízása a tisztségük betöltésének idejére szól.

(9)

A szakfejlesztési bizottságok üléseire a szakfelelős döntése alapján tanácskozási joggal bárkit meg lehet
hívni, akit a szakfelelős szakmai szempontból indokoltnak tart.

(10)

A szakfejlesztési bizottságok üléseire tanácskozási joggal a Kari Hallgatói Önkormányzat egy képviselőjét
is meg kell hívni.

(11)

A szakfejlesztési bizottság beszámolót elfogadó ülésére meg kell hívni a Kar oktatási dékánhelyettesét.

III. A KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI
III. 1. Oktatási szervezeti egységek
19. §
(1)

A Kar alapvető oktatási szervezeti egységei a tanszékek.

(2)

A Karon olyan önálló csoport is szervezhető, amely oktatási feladatokat lát el.

(3)

A Karon intézet is létesíthető.

(4)

Az oktatási szervezeti egységek az Egyetem gazdálkodási szabályzatai által meghatározott keretek között
önálló gazdálkodást folytathatnak.
A tanszék
20. §

(1)

A tanszék a Kar szervezeti keretén belül meghatározott tudományterületen vagy szakterületen működő, az
oktatást, a tudományos kutatást és szolgáltatást, valamint a szaktanácsadást végző, önálló oktatási-kutatási
szervezeti egység.

(2)

A tanszéken az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, a tanszék tudományterületét művelő,
szakterületén tevékenykedő oktatók, kutatók, más alkalmazottak, valamint a doktori képzésben részt vevő
hallgatók és a demonstrátorok dolgoznak.

(3)

Tanszék keretében nagyobb és huzamosabb ideig tartó projektjellegű kutatások megvalósítása és
menedzselése érdekében a Kari Tanács szervezeti egységen belüli kutatóközpont, kutató csoport
létrehozására tehet javaslatot a Szenátusnál.
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(4) A tanszék önálló szervezeti egységként működő kutatóközpont létrehozását is kezdeményezheti, amelynek
feladatkörét, finanszírozási forrásait a Szenátus hagyja jóvá, vezetőjét a kinevezési jogkör gyakorlója bízza
meg. Az önálló szervezeti egységként működő kutatóközpont alkalmazottjaként közalkalmazotti jogviszonnyal
rendelkező oktató és kutató is dolgozhat. A kutatóközpont tevékenységét (működési költségek, bérek,
közterhek) saját bevételeiből finanszírozza.
(5)

A tanszék feladata különösen:
a) oktatási tevékenység végzése, korszerűsítése, a képzés fejlesztése;
b) az oktatással kapcsolatos számonkérés tartalmi követelményeinek, formáinak kidolgozása, ennek
szervezése, folyamatos ellenőrzése;
c) a speciális képzés, tudományos továbbképzés, gondoskodás a hallgatókkal való egyéni foglalkozás
feltételeiről;
d) a szaktudományi kutatás szervezése és művelése, a kutatási munka ösztönzése, kutatási eredmények
hasznosításának, a hallgatók tudományos munkájának az elősegítése.

(6)

A tanszéken tanszéki titkár is megbízható.

(7)

Tanszék létesítését, összevonását, átszervezését a Kari Tanács, megszüntetését, átnevezését pedig a – Kari
Tanács jóváhagyásával – a tanszék is kezdeményezheti a Szenátusnál.

(8)

A tanszék megszűntetésére javaslatot kell tenni, ha a tanszék oktatási feladata megszűnik.
A tanszékvezető
21. §

(1)

A tanszékvezetői megbízás feltételeit az ESZMR 52. §-a határozza meg.

(2)

A tanszékvezető feladatai:
a) képviseli a tanszéket és eljár a tanszék nevében;
b) javaslatot tehet a tanszéket, a tanszék valamennyi dolgozóját, valamint vendégoktatóit, -kutatóit érintő
minden ügyben;
c) felelősen szervezi a tanszék oktató, tudományos kutató és más tevékenységét;
d) közreműködik a Kar, illetőleg az Egyetem szakember-utánpótlási terveinek megvalósításában, szervezi az
oktatói utánpótlást, valamint a tudományos továbbképzéssel összefüggő feladatokat;
e) irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott oktatók és más foglalkoztatottak munkáját, illetőleg a tanszéken
belül szervezett egységek vezetőinek munkáját;
f) az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzata szerint rendszeresen értékeli a tanszék oktatóinak, kutatóinak
tudományos tevékenységét;
g) együttműködik az Egyetem és a Kar más szervezeti egységeivel, az érdekképviseleti szervezetek, valamint
a hallgatók képviselőivel;
h) végrehajtja a Szenátus és a Kari Tanács határozatait;
i) a hatáskörébe tartozó személyi ügyekben dönt, egyéb személyi ügyben javaslattevő, illetve véleményező
joggal rendelkezik;
j) segíti az oktatók, kutatók szakmai fejlődését, érvényesíti az oktatói-kutatói követelményrendszert;
k) gondozza az oktatással és kutatással kapcsolatos megbízásokat, pályázatokat, nemzetközi kapcsolatokat
tart fenn és létesít;
l) elősegíti a hallgatók bevonását a tudományos munkába, biztosítja a demonstrátori tevékenységek és a
tudományos diákköri munka feltételeit;
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m) gazdálkodik a tanszék rendelkezésére bocsátott pénzügyi keretekkel és más anyagi eszközökkel, ellenőrzi
azok felhasználásának jogosultságát;
n) biztosítja a jogszabályok, hatósági előírások, egyetemi, kari határozatok és szabályzatok előírásainak
végrehajtását;
o) felelős vezetőként közvetlenül, illetve megbízottja útján irányítja, szervezi és ellenőrzi a tanszék
vagyonvédelmi, munka- és tűzvédelmi tevékenységét, felelősen gondoskodik a hiányosságok
megszűntetéséről;
p) kezdeményezi és véleményezi a tanszék dolgozói előléptetésével kapcsolatos eljárásokat, a
kitüntetésekre vonatkozó felterjesztéseket.
A tanszéki értekezlet
22. §
(1) A tanszéki értekezlet a tanszék vezetésében részt vevő, tanácsadó, javaslattételi, véleményezési joggal
felruházott testület.
(2) A tanszéki értekezlet az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi tanszéki oktatóból és
kutatóból áll.
(3) A tanszéki értekezlet állandó meghívottjai:
a) a tanszék Professor Emeritusai és Professor Emeritái,
b) a tanszékhez tartozó doktorandusz hallgatók,
c) a tanszék magántanárai, címzetes egyetemi tanárai, címzetes egyetemi docensei és díszdoktorai.
(4) A tanszéki értekezlet titkári feladatait a tanszéki adminisztrátor (tanszéki előadó) látja el.
(5) Az állandó meghívottak és a titkár szavazati joggal nem rendelkeznek.
(6) A tanszéki értekezlet feladata az ESZMR 54. §-ával összhangban:
a) a tantárgyi programok meghatározása;
b) vizsgakövetelmények meghatározása;
c) a tananyagok meghatározása;
d) a tanszék kutatási terveinek meghatározása;
e) a tanszék tevékenységének értékelése.
(7) A tanszéki értekezlet javaslatot tesz:
a) a tanszéken belül működő szervezeti egységek vezetőinek megbízására;
b) a tanszéki oktatói és kutatói állások betöltésére;
c) a Professor Emeritus/Professor Emerita cím adományozására.
(8) A tanszéki értekezlet véleményt nyilvánít:
a) a tanszékvezető megbízásáról;
b) a kari szabályzatok tervezeteiről.
Tantárgyfelelősök
23. §
(1)

A tantárgyfelelős
a) felel a tantárgy előadásainak és gyakorlatainak megtartásáért,
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b) felel a tantárgy tantárgyi programjának egyetemi intraneten való közzétételéért,
c) a tantárgy tantárgyi programját megküldi a Dékáni Hivatal felé,
d) felel azért, hogy a tantárgy tantárgyi programjáról a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által előírt
határidőben és módon a hallgatók tájékozódhassanak,
e) a hallgatók szabad tanárválasztáshoz való jogának biztosítása érdekében felel azért, hogy az előzetes
tárgyfelvételi időszakig a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben a tantárgyhoz tartozó
kurzusok oktatói regisztrálásra kerüljenek,
f) gondoskodik a gyakorlat-előkészítők megtartásáért,
g) felel a tantárgyból tartott vizsgák szabályszerű lebonyolításáért – a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által
előírt megfelelő számú vizsganap biztosítását is beleértve,
h) jelzi a tantárggyal felmerülő tanulmányi problémákat a kari vezetés és az illetékes kari bizottságok felé, és
közreműködik a problémák megoldásában,
i) a kreditátviteli eljárás során a tantárgyi ekvivalenciákban szakmai döntést hoz.
(2)

A tantárgyfelelőst a tanszékvezető javaslatára – a szakfelelős egyetértése mellett – a Kari Tanács az operatív
tanterv keretein belül fogadja el 1 évre, és ennek megfelelően kerül rögzítésre a NEPTUN tanulmányi és
nyilvántartási rendszerben.

(3)

Tantárgyfelelős a Kar bármely közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező egyetemi tanára, egyetemi docense,
adjunktusa, kutatója, vagy közalkalmazotti jogviszonnyal nem rendelkező, egyéb módon foglalkoztatott
oktatója lehet, aki megfelel a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság vonatkozó előírásainak.
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Az intézet
24. §
(1)

Az intézet több tanszékből vagy más szervezeti egységből az oktatás és a tudományos munka feladatainak
végzésére alakított szervezeti egység, amely jaron belül, karközi vagy campusközi formában is működhet.
22

(2) Az intézet felelős vezetője az intézet igazgatója.
(3) Az intézeti tanács az intézet vezetésében részt vevő, tanácsadó, javaslattételi, véleményezési joggal felruházott
testület, amely az intézethez tartozó tanszékek vezetőiből és szakok felelőseiből áll.
(4)

23

A kari intézetigazgató megbízása a tanszékvezetőével azonos módon történik. Az intézetigazgatót – a kiírt
pályázatra jelentkezők közül – az érintett intézet értekezletének állásfoglalására figyelemmel, a Kari Tanács
javaslatára a kinevezési jogkör gyakorlója bízza meg. Az intézeti értekezlet az Egyetemmel közalkalmazotti
jogviszonyban álló valamennyi intézeti oktatóból és kutatóból áll.

(5)

24

A campusközi formában működő intézetet szakmai vezető irányítja.
Az intézetigazgató
25. §

(1) Az intézetigazgató
a) képviseli az intézetet;
b) egyezteti a tanszékek tantervek kidolgozására, módosítására, illetőleg végrehajtására vonatkozó
javaslatait;
c) összehangolja a tanszékek által oktatott tantárgyak programjainak elkészítését, a vizsgakövetelmények,
valamint a tananyag meghatározását;
d) gondoskodik a tanszékek tudományos kutatási tervének összehangolásáról, a több tanszékre kiterjedő
kutatások szervezéséről, a tudományos intézetekkel és akadémiai bizottságokkal való együttműködésről;
e) koordinálja az intézet igazgatási és gazdálkodási feladatait;
f) gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket jogszabályok, egyetemi vagy kari szabályzatok ráruháznak.
Projekt jelleggel működő szervezeti egységek, központok
26. §
(1)

A Karon nagyobb és hosszan tartó, projektjellegű oktatási feladat(ok) menedzselése, kutatási feladat(ok)
megvalósítása és menedzselése érdekében a Kari Tanács projekt jelleggel működő szervezeti egység
létrehozását, illetve megszüntetését kezdeményezheti a Szenátusnál.

(2)

A projekt jelleggel létrehozott szervezeti egység szakmai vezetőjét a kinevezési jogkör gyakorlója bízza meg.

(3)

A projekt jelleggel működő szervezet tevékenységét saját bevételeiből kell finanszíroznia, költségvetési
támogatásban nem részesülhet. Az oktatási feladatokat a Kar vagy más karok tanszékeinek, illetve külső
szaktekintélyek felkérésével látja el.

(4)

A központok működésmódjukat saját Szervezeti és Működési Rendben rögzítik, amelyeket a Kari Tanács hagy
jóvá.

Módosította: SZ-13/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozat.
Módosította: SZ-13/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozat.
24 Beillesztette: SZ-13/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozat.
22
23
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(5) A Kar projekt jelleggel működő szervezeti egységeinek felsorolását az 1. sz. függelék tartalmazza.
III. 2. A Kar adminisztratív, igazgatási és koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egységei
Dékáni Hivatal
27. §
(1)

A dékán mellett a kari igazgatási, ügyviteli, gazdálkodási, tanulmányi és szervezési feladatok ellátására
Dékáni Hivatal működik.

(2)

A Dékáni Hivatal Dékáni Titkárságból és Tanulmányi Osztályból áll.

(3)

A Dékáni Hivatal munkáját a dékánnak közvetlenül alárendelt hivatalvezető irányítja.

(4)

A dékáni hivatalvezető vezető beosztású egyetemi közalkalmazott, akit pályázat útján a kinevezési jogkör
gyakorlója bíz meg. A megbízás három évre szól, de pályázat útján többször meghosszabbítható.

(5)

A dékáni hivatalvezető a dékán közvetlen útmutatásai szerint irányítja a Dékáni Titkárság tevékenységét a Kar
igazgatási, gazdasági, személy – és munkaügyi feladatainak ellátásában és ellátja a Kari Tanács titkári
feladatait.

(6)

A dékáni hivatalvezető az oktatási dékánhelyettes közvetlen útmutatásai szerint irányítja a kari Tanulmányi
Osztály adminisztrációs és oktatásszervezési tevékenységét.

(7)

A Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalában alkalmazott iratkezelés az Egyetem általános iratkezelési
szabályzatán alapul, az abban megfogalmazott irányelveket, útmutatásokat és szabályokat alkalmazza.

(8)

A Dékáni Hivatal szervezetét és ügyrendjét a dékán javaslatára a Kari Tanács hagyja jóvá.

(9)

A Dékáni Hivatal Ügyrendjét a 3. számú melléklet tartalmazza.
Dékáni Titkárság
28. §

(1)

A Dékáni Titkárság feladatai:
a) a dékán és a dékánhelyettesek, a Kari Tanács és bizottságai döntési, javaslattételi és véleményezési
jogkörébe tartozó ügyek előkészítése, a döntések végrehajtásával összefüggő szervezési, igazgatási
munka ellátása;
b) a Kar irányításával kapcsolatos ügyviteli tevékenység;
c) a kari szabályzatok alkalmazásában, gondozásában való közreműködés;
d) a dékán segítése a kinevezési és a közvetlen munkairányítói jogok gyakorlásában, valamint a személyzeti
munka ellátásában,
e) a gazdasági ügyek, beszerzések, pénzügyi feladatok operatív ellátása;

(2)

A Dékáni Titkárság a Kari Tanács felhatalmazása alapján kezeli a Kar rendelkezésére bocsátott pénzügyi
forrásokat.

(3)

Kar idegen nyelvi programjai esetében az oktatásszervezési feladatok ellátására a Karon nemzetközi
koordinátor tevékenykedik, aki a nemzetközi és tudományos dékánhelyettes irányítása alatt végzi munkáját.

(4)

A Dékáni Titkárság működését a dékán felügyeli.
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(5) A Dékáni Titkárság egyes dolgozóinak feladat- és munkakörét személyi munkaköri leírás tartalmazza.
Tanulmányi Osztály
29. §
(1)

A Tanulmányi Osztály feladata:
a) a dékán és a dékánhelyettesek, a Kari Tanács és bizottságai döntéséhez szükséges információk
biztosítása;
b) a Kar felvételi eljárásból adódó igazgatási feladatainak ellátása;
c) az oktatás szervezésével és a Kar képzéseiben részt vevő hallgatók tanulmányi ügyeivel kapcsolatos
adminisztráció kezelése;
d) statisztikák, nyilvántartások és egyéb dokumentációs anyagok készítése, kezelése;
e) a hazai és a külföldi egyetemeken, főiskolákon való áthallgatással kapcsolatos feladatok ellátása;
f) a Karon tanulmányokat folytató külföldi hallgatókkal kapcsolatos ügyintézés;
g) a képzéssel kapcsolatos statisztikai jelentések és adtaszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

(2)

A Tanulmányi Osztály működését az oktatási dékánhelyettes felügyeli.

(3)

A Tanulmányi Osztály egyes dolgozóinak feladat- és munkakörét személyi munkaköri leírás tartalmazza.

IV. A KAR POLGÁRAI
Oktatók
30. §
(1)

A Karon az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzata szerinti oktatói munkakörök létesíthetők.

(2)

A Foglalkoztatási Szabályzat tartalmazza az oktatói munkakörök betöltésének szabályait, az oktatók jogait és
kötelességeit, az alkalmazásuk, előmenetelük és a folyamatos alkalmasságuk követelményeit.

(3)

A Kar tantestületének nem közalkalmazotti jogviszonyú tagjai a Professzor Emeritus-ok, a Professor Emeritak, az egyetemi magántanárok, a címzetes egyetemi tanárok, a címzetes egyetemi docensek és a
díszdoktorok.
Tanári munkakörök
31. §

(1) A Karon az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzata szerinti tanári munkakörök létesíthetők.
(2) A tanári munkakörök betöltésének szabályait, jogaikat és kötelességeiket, alkalmazásuk, előmenetelük és
folyamatos alkalmasságuk követelményeit a Foglalkoztatási Szabályzat tartalmazza.
Kutatók
32. §
(1)

A Karon az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzata szerinti kutatói munkakörök létesíthetők.

(2)

Kutató alkalmazásának célja a tanszéki kutatási munka segítése.
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(3) Az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzata tartalmazza a kutatói munkakörök betöltésének szabályait, a kutatók
jogait és kötelességeit, az alkalmazásuk, előmenetelük és a folyamatos alkalmasságuk követelményeit.
Hallgatók
33. §
(1)

A Kar hallgatója az alapképzésben (BA/BSc), a mesterképzésben (MA/MSc), a főiskolai vagy egyetemi szintű
alapképzésben, a kiegészítő alapképzésben, a szakirányú továbbképzésben, valamint a doktori képzésben
részt vevő személy, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen munkarendben végzi.

(2)

A Kar hallgatói – a hallgatói jogviszonyból származóan – egyéni és kollektív jogokat gyakorolnak. A hallgatók
egyéni jogaikat az egyetemi és kari szintű szabályzatokban rögzített módon gyakorolják, a kollektív jogokat a
Kari Hallgatói Önkormányzat gyakorolja.

(3)

Az Egyetemen a hallgatókat – a hallgatói jogviszonyból származóan – kötelezettségek terhelik.

(4)

A Kar hallgatóinak - egyetemi tanulmányaikkal összefüggő - jogait és kötelezettségeit a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat és annak kari melléklete rögzíti.

(5)

A Kar hallgatóinak járó juttatásokat és az általuk fizetendő díjakat, valamint a díjfizetések eljárási szabályait a
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat és annak kari melléklete tartalmazza.

(6) Fegyelmi ügyekben a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat szerint kell eljárni.
(7) Minden olyan kérdésben, melyről a (4)-(6) bekezdésekben foglalt szabályzatok nem rendelkeznek, a Kar
hallgatóira a Hallgatói Követelményrendszer egyéb szabályzatai érvényesek.

-9-

2/b. napirend Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
Szenátus – 2018. február 27.
A Kari Hallgatói Önkormányzat
34. §
(1) A Kar Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: KöTK HÖK) a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói
Önkormányzatának (továbbiakban: EHÖK) részeként működik. A Hallgatói Önkormányzat hatáskörét, jogait az
ESZMR 72-74. §.-ai tartalmazzák.
(2) A KöTK HÖK tagja a Kar minden beiratkozott/bejelentkezett hallgatója, függetlenül attól, hogy tanulmányait
milyen munkarendben végzi.
(3) A hallgatók jogaikat a hallgatói önkormányzat választott képviseletén keresztül, az EHÖK Alapszabályzatában
és a KöTK HÖK Szervezeti és Működési Rendjében rögzített módon gyakorolják.
(4) A KöTK HÖK tisztségviselőit és képviselőit a KöTK HÖK Szervezeti és Működési Rendje és az EHÖK
Alapszabályzata szerint a hallgatók választják meg.
(5) A Kar hallgatóinak és a Kar Hallgatói Önkormányzatának jogait és kötelezettségeit a Kar dékánja, a Kari
Tanács és a Kar valamennyi szervezeti egysége köteles a vonatkozó jogszabályok, egyetemi és kari
szabályzatok rendelkezései szerint biztosítani.
(6) A KöTK HÖK Szervezeti és Működési Rendjét a Kari Tanácsnak be kell mutatni.
(7) A KöTK HÖK tagjait a KöTK HÖK keretében kifejtett munkájuk miatt semmilyen hátrány nem érheti.

V. A KARI ÉRDEKEGYEZTETÉS FÓRUMAI
35. §
A Kar érdekegyeztetési fóruma például a kari összdolgozói értekezlet, a kari összoktatói értekezlet, a kari nem oktató
közalkalmazottak értekezlete.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
36. §
(1)

Jelen szabályzatot a Kari Tanács 2015. június 22-i ülésén véleményezte, és a Szenátus elé terjeszthetőnek
ítélte.

(2)

Jelen szabályzatot a Szenátus 2015. július 13-i ülésén fogadta el.

(3)

Jelen szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba.

(4)

Jelen szabályzat hatálybalépésével hatályát veszíti a tárgykörben kiadott korábbi szabályozás.

(5)

Jelen szabályzat hatálybalépése nem érinti a korábban hatályos kari szervezeti és működési rend alapján
létrehozott testületek, azok vezetői és azok tagjai megbízását, a testületek megbízatásuk lejártáig tovább
működnek.

(6)

A Kari Tanács összetételét e szabályzatnak megfelelően a következő választási eljárásban kell átalakítani.

(7)

Jelen szabályzat mellékleteit a Kari Tanács határozza meg és fogadja el.

(8)

25

25

Jelen szabályzatot a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén módosította. A módosítások az ülést követő
napon lépnek hatályba.

Módosította: SZ-13/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozat.
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(9)

26Jelen

szabályzatot a Szenátus 2016. június 20-i ülésén módosította. A módosítások az ülést követő napon
lépnek hatályba.

(10) 27Jelen szabályzatot a Szenátus 2016. november 7-i ülésén módosította. A módosítások az ülést követő napon
lépnek hatályba.

Dr. Lánczi András
rektor

Dr. Pavlik Lívia
kancellár

A kiadmány hiteléül:
a Szenátus titkára

26
27

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica

Beiktatta: Szenátus SZ-171/2015/2016. (2016. VI. 20.) számú határozat. Hatályos: 2016. június 21.
Beiktatta: Szenátus SZ-39/2016/2017.(2016.XI.7.) számú határozat.
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