Előterjesztés a Szenátus 2017. február 27-i ülésére

2/a. napirend
Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési
Rendjének módosítása
Előterjesztő:

Virág Miklós, egyetemi tanár

Véleményező testület
Gazdálkodástudományi Kar Kar Tanácsa

Állásfoglalás eredménye
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GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR
(BCE GTK)

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/b. számú
mellékleteként a Gazdálkodástudomány Kar (a továbbiakban: Kar) Szervezeti és Működési Rendjét az alábbiak
szerint hagyja jóvá.

Általános rendelkezések
A Kar neve, jogállása
1. §
(1)

A Kar neve: Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, (rövidített neve: BCE GTK).

(2)

A Kar idegen nyelvű elnevezése:
Corvinus University of Budapest, Corvinus Business School

(3)

A Kar székhelye: Budapest, 1093 Fővám tér 8.

A Kar feladatainak ellátása
2. §
(1)

A Kar feladatait a tanszékek és más kari szervezeti egységek látják el. A Karhoz tartozó szervezeti egységek
felsorolását jelen szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.

A Kar működése és képviselete
3. §
(1)

A Kar vezető önkormányzati testülete a Kari Tanács.

(2)

A Kart a dékán vezeti és képviseli.
A Kar vezetői

1.1.1. A dékán
4. §
(1)

A dékán megválasztásának szabályait az ESZMR 45. § 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 vagy szabályzat nem
utal más hatáskörbe.

(4)

A dékán hatásköre az ESZMR 46-48. §-aiban meghatározottakon túl:
a) szervezeti és működési kérdésekben
aa) a kari önkormányzati és öntevékeny csoportok felügyelete;
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b) gazdálkodást érintő kérdésekben
ba) a kari gazdálkodási tevékenység irányítása;
bb) a Kar kezelésében lévő vagyontárgyak megfelelő kezelésének és védelmének megszervezése;
c) humánpolitikai kérdésekben
ca) az egyetemi szintű szabályzatokban, utasításokban rögzített munkáltatói jogok gyakorlása a rektor
és/vagy a kancellár által átruházott hatáskörében;
cb) előterjesztés - a jogszabályokban előírt egyetértési, véleményezési jogok érvényesítésével - a Kar
alkalmazottainak kitüntetésére, kari kitüntetések adományozására;
d) oktatást, kutatást érintő kérdésekben
da) a Kar nemzetközi stratégiájának kialakítása, a nemzetközi kapcsolatok ápolása, bővítése, fejlesztése
db) együttműködési megállapodások (pl. kettős diplomás képzés, kutatási megállapodások stb.)
kezdeményezése
dc) a jogszabályok és a szabályzatok alapján a kari hallgatói ügyekben való döntés;
dd) a felvételi munka megszervezése és irányítása;
de) javaslattétel a Köztársasági Ösztöndíj adományozására;
e) egyéb kérdésekben
ea) döntés - a rendelkezésre álló keretek figyelembevételével - a hatáskörébe tartozó külföldi kiküldetési
ügyekben, illetőleg javaslattétel a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó ügyekben.
(5)

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

1.1.2. Dékánhelyettesek
5. §
(1)

A dékánt munkájában dékánhelyettesek segítik.

(2)

A dékánhelyetteseket a pályázó teljes munkaidejű egyetemi tanárok, docensek és a (4) bekezdésben foglaltak
szerint adjunktusok közül a Kari Tanács véleményének meghallgatása után a kinevezési jogkör gyakorlója
bízza meg, döntését a testületi vélemény nem köti.

(3)

A dékánhelyettesek megbízása – a (4) bekezdés figyelembe vételével – három évre szól, pályázat útján több
alkalommal is meghosszabbítható.

(4)

A Dékán dékánhelyettesi feladatok ellátására teljes munkaidejű egyetemi adjunktusnak ideiglenes jelleggel,
határozott időre, de legfeljebb egy évre adhat megbízást.

(5)

A dékánhelyettesi pozíciók az alábbi típusokba sorolhatók: alapképzésért felelős dékánhelyettes,
mesterképzésért, valamint szakirányú továbbképzésekért, felsőoktatási szakképzésért, felnőttképzésért felelős
dékánhelyettes, gazdasági dékánhelyettes.

(6)

Az általános dékánhelyettest, aki a dékán akadályoztatása esetén helyette jár el, a dékán jelöli ki helyettesei
közül.

(7)

Az oktatási dékánhelyettes(ek) feladatai különösen
a) a graduális képzések operatív tantervének harmonizálása,
b) a kari tanulmányi és vizsgaszabályzatok, a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat gondozása,
c) a továbbképzési szakokon és a tanfolyami képzéseken folyó oktatási és fejlesztési tevékenységek
irányítása, felügyelete,
d) a felvételi eljárás, valamint a diplomaosztó ünnepi Kari Tanács ülések megszervezésének,
lebonyolításának felügyelete, irányítása,
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e) a Kari Tanulmányi Bizottság, Kari Felvételi Bizottság és Kari Kreditátviteli Bizottság vezetése,
f) kapcsolattartás az Egyetem oktatást, kutatást érintő bizottságaival.
g) hallgatói és oktatói cserék, látogatások, közös kutatási programok szervezése,
h) a Karon folyó idegen nyelvű oktatás felügyelete,
i) a nemzetközi kapcsolatok ápolása, bővítése, fejlesztése,
j) a dékán és szabályzatok által hatáskörébe utalt projektek, feladatok, bizottságok irányítása, koordinálás.
(8)

A gazdasági dékánhelyettes feladatai 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.
A Programigazgató1
5/A. §

(1)

A Karon önálló szervezeti egységen belül megvalósuló képzéshez kapcsolódó oktatásszervezési feladatokat
ellátó szervezeti egységeket programigazgató irányítja.

(2)

A programigazgatót a pályázó teljes munkaidejű egyetemi tanárok, docensek és adjunktusok közül a Kari
Tanács véleményének meghallgatása után a kinevezési jogkör gyakorlója bízza meg, döntését a testületi
vélemény nem köti.

(3)

A programigazgató megbízása három évre szól, pályázat útján több alkalommal is meghosszabbítható.

(4)

A programigazgató feladatai különösen
a) a reguláris és cserehallgatók akadémiai programjainak irányítása és szervezése,
b) a nemzetközi partner kapcsolatok ápolása és bővítése, folyamatos kapcsolattartás a partneregyetemekkel
c) a szervezeti egységen belül az oktatás minőségének felügyelete, a folyamatos tananyagellátás biztosítása
d) az oktatásszervezési egység igazgatásának és gazdálkodásának a felügyelete
e) folyamatos
kapcsolattartás
a
szakmai
felügyeletet
ellátó
szervezeti
egységekkel
(intézetekkel/tanszékekkel)

(5)

A programigazgató tevékenységét a Gazdálkodási Kar dékánjának irányításával, a kari dékánhelyettesekkel
és tanulmányi irodavezetővel szoros együttműködésben végzi.

1.1.3. További kari szakmai irányítók
6. §
(1)

1
2

További kari szakmai irányítói feladatkörök:
a) 2
b) Kari kutatási feladatok irányítása
c) Kari vállalati kapcsolatok koordinálásával és az alumni szervezésével kapcsolatos feladatok irányítása,
d) Kari kommunikáció irányítása.

Beiktatta: Szenátus SZ-40/2016/2017. (2016. XI. 7.) számú határozat
Hatályon kívül helyezte: Szenátus SZ-28/2015/2016. (2015. XI. 2.) számú határozat
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(2) 3
(3)

A kari kutatási tevékenység koordinálásával, támogatásával megbízott munkatárs feladatai különösen
a) kidolgozza a Kar kutatási stratégiáját,
b) a Kari Tanács által elfogadott irányelveknek megfelelően támogatja az intézetekben folyó kutatási
tevékenységet,
c) az intézetigazgatókkal történő egyeztetés után javaslatot ad kiemelt kutatási területek támogatására,
d) elősegíti a Kar kutatási és publikációs tevékenységének fejlesztését, a tudományos munka erősítését,
e) kapcsolatot tart a Hallgatói Tudományos Tanáccsal,
f) a dékán és szabályzatok által hatáskörébe utalt projektek, feladatok, bizottságok irányítása, koordinálása.

(4)

A vállalati kapcsolatok koordinálásával és az alumni szervezésével foglalkozó munkatárs feladatai különösen
a) kapcsolatot épít ki és tart fenn a Kar tevékenységét támogató vállalati partnerekkel, illetve új vállalati
partnerek bevonásával bővíti a Kar üzleti kapcsolatrendszerét,
b) kapcsolatot tart az egyetemi és intézeten belüli vállalati kapcsolatokat gondozó kollégákkal,
c) irányítja és működteti a kari alumni szervezésével kapcsolatos feladatokat,
d) gondoskodik az alumni rendezvények lebonyolításáról.
A Kari Tanács
7. §

(1)

A Kar vezető önkormányzati testülete a Kari Tanács, amely hatáskörében az ESZMR 41. §-ában
meghatározottakon túl
a) szervezeti és működési kérdésekben
aa) megállapítja éves munkatervét, kialakítja féléves és eseti munkarendjét és ügyrendjét,
ab) javaslatot tesz a Szenátusnak kari szervezeti egység (pl. tanszék, intézet stb.) létrehozására,
átnevezésére, megszüntetésére,
ac) véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a dékán által létesítendő kari bizottságokról,
ad) jóváhagyja a kari fejlesztési terveket és a tanévi munkaterveket,
ae) véleményezi az egyetemi szintű szabályzatok tervezeteit, illetve javaslatot tesz egyetemi szintű
szabályzatok alkotására,;
af) figyelemmel az egyetemi szintű keretszabályzatokra, elfogadja a kari szabályzatokat;
b) gazdálkodást érintő kérdésekben
ba) meghatározza a Kar költségvetési keretének és más kari pénzforrásoknak a felosztását, dönt kari alap
képzéséről,
bb) elfogadja a kari költségvetést és zárszámadást,
bc) véleményezi az egyetemi költségvetési és fejlesztési javaslatokat;
c) humánpolitikai kérdésekben
ca) kidolgozza és elfogadja a Kar humánpolitikai irányelveit, illetve értékeli azok megvalósulását,
cb) rangsorol és véleményt nyilvánít a dékáni, dékánhelyettesi és más kari vezetői pályázatokról, ,
visszahívás alapján kezdeményezett felmentésről, a Kar oktatási és kutatási szervezeti egységeinek
intézetvezetői, tanszékvezetői, kutatóközpont-vezetői megbízatására szóló pályázatokról az oktatói,
kutatói munkakörökre benyújtott pályázatokról a pályázatokat elbíráló bizottságok véleményének
figyelembevételével, valamint a Dékán javaslata alapján dönt a kari szakmai irányítói feladatokkal
megbízottak személyéről,
cc) dönt kari címek, kitüntetések, díjak adományozásáról,
cd) megválasztja a kari bizottságok/testületek tagjait;

3

Hatályon kívül helyezte: Szenátus SZ-28/2015/2016. (2015. XI. 2.) számú határozat
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d) oktatást, kutatást érintő kérdésekben
da) javaslatot tesz szak létesítésére, indítására, megszüntetésére,
db) engedélyezi a már létesített és indított szakon, képzési formában folyó képzés szüneteltetését, illetve
újraindítását,
dc) javaslatot tesz idegen nyelvű oktatás bevezetésére meghatározott szakon,
dd) meghatározza és jóváhagyja az operatív tantervet,
de) a Szenátus által elfogadott keretek alapján meghatározza a Kar adott tanévi időbeosztását,
df) a Foglalkoztatási Szabályzatban meghatározott kereteken belül 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 beszámolójáról,
dh) a kutatási szakmai irányító előterjesztése alapján dönt a Kar kutatási stratégiájáról
di) a Dékán által kezdeményezett együttműködési megállapodások (pl. kettős diplomás képzés, kutatási
megállapodások stb.) véleményezése;
e) egyéb kérdésekben
ea) a Kar jogállásának megváltoztatásával kapcsolatosan állást foglal,
eb) véleményt nyilvánít minden olyan, a Kar tevékenységét, pénzügyi, tárgyi és személyi feltételeinek
fejlesztését érintő előterjesztésről, amelynek címzettjei a Szenátus, a felügyeleti tevékenységet ellátó
minisztérium vagy az országos felsőoktatási testületek,
ec) dönt mindazokban a kérdésekben, amelyet jogszabály, egyetemi vagy kari szabályzat a hatáskörébe
utal.

1.1.4. A Kari Tanács üléseinek általános szabályai
8. §
(1)

A Kari Tanács hatáskörét – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - ülésen gyakorolja, amelyet a dékán
szükség szerint, de tanévenként legalább hat alkalommal, legalább kéthavonta - a napirend megjelölésével mint rendes ülést hív össze. Az ülések nyilvánosak, de a dékán zárt ülést elrendelhet.

(2)

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.

(3)

A Kari Tanács elnöke indokolt esetben – azon ügyek kivételével, amelyekben a Kari Tanács titkosan szavaz –
ülés nélküli szavazást is elrendelhet (írásbeli szavazás). Az írásbeli szavazás elrendelése a dékán kizárólagos
hatásköre. Ebben az esetben a szavazás megszervezéséről és lebonyolításáról a Kari Tanács titkára
gondoskodik. Ha a Kari Tanács bármelyik tagja írásban kéri, írásbeli szavazás helyett a Kari Tanács ülését
össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.4

(4)

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.

(5)

Az írásos előterjesztésnek határozati javaslatot is kell tartalmaznia, amennyiben az előterjesztés a Tanács
határozathozatalát vagy állásfoglalását kívánja. Az előterjesztés előadóját a dékán kéri fel. Az előadó
távollétében a napirendi pontot a dékán vagy az általa erre felkért személy terjeszti elő.
8/A. §
Az írásbeli szavazás lebonyolításának rendje a következő:

(1) A Kari Tanács titkára által aláírt és lepecsételt vagy más módon hitelesített szavazólapot szkennelt formában
email útján kell eljuttatni a Kari Tanács tagjaihoz. A szavazati jogot a hitelesített szavazólap felhasználásával, a
szavazat egyértelmű jelölésével, a szavazólap aláírásával és szkennelt formában vagy kinyomtatott papír alapú
4

Módosította: Szenátus SZ-85/2015/2016. (2015. XII. 14.) számú határozata.
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formában való visszaküldésével lehet gyakorolni. Azt a jogvesztő határidőt, ameddig a szavazati jog
gyakorolható, a szavazólapon fel kell tüntetni. A szavazati jog gyakorlására a szavazólap kézhezvételét
követően legalább 48 órás időtartamot biztosítani kell a szavazásra jogosultak számára.
(2) A Kari Tanács titkára valamennyi beérkező szavazólapot nyilvántartásba veszi. A szavazásra biztosított határidő
lejártát követő napon a Kari Tanács titkára a dékán által eseti jelleggel megbízott háromtagú szavazatszámláló
bizottság részére hozzáférhetővé teszi a beérkezett szavazólapokat.
(3) A szavazólapon a határozati javaslat alatt az „egyetértek”, „nem értek egyet”, és „tartózkodom” feliratok
szerepelnek. A szavazás a megfelelő szó egyértelmű megjelölésével érvényes.

Érvénytelen az a szavazat, amelyből nem állapítható meg egyértelműen a szavazó szándéka, így különösen,
ha a szavazó több választ jelölt be, vagy egyiket sem jelölte meg, illetve nem állapítható meg a szavazó
személye, a szavazólapot nem írta alá vagy azt egyértelműen nem a szavazásra jogosult írta alá.
(4) Az írásbeli szavazás során a Kari Tanács akkor határozatképes, ha a szavazás időtartama alatt a szavazati
joggal rendelkező tagok több mint fele leadta szavazatát a jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. A
szavazás akkor eredményes, ha a leadott szavazatok több mint fele egyetért a határozati javaslattal.
(5) A szavazatszámláló bizottság a szavazólapokhoz való hozzáférést követő 8 órán belül megállapítja az írásbeli
szavazás eredményét. A szavazatszámlálásról, illetőleg a szavazás eredményéről a szavazatszámláló bizottság
jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a határozattervezetet;
b) a leadott szavazatok számát;
c) az érvényes és érvénytelen szavazatok számát;
d) a szavazás érvényességének vagy érvénytelenségének megállapítását;
e) a szavazás eredményét;
f) a jegyzőkönyv mellékleteként, az írásbeli szavazás időpontjában, a szavazásra jogosultak névsorát (a Kari
Tanács tagjainak névsorát).
(6) A jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság valamennyi tagja aláírja, majd haladéktalanul megküldi a Kari
Tanács elnökének.
(7) A Kari Tanács elnöke a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül gondoskodik a
jegyzőkönyvben megállapított határozat Kari Tanács honlapra való feltöltéséről.
(8) A szavazatszámláló bizottság a szavazólapokat és a jegyzőkönyv egy eredeti példányát a határozat
megállapítását követően haladéktalanul átadja a Kari Tanács titkárának. A Kari Tanács titkára a szavazólapokat
a határozatnak a Kari Tanács tagjai részére történt megküldéstől számított 90 napig köteles megőrizni, ezt
követően megsemmisíteni.5
9. §
(1)

Amennyiben jelen Szabályzat másképp nem rendelkezik, a Kari Tanács szavazóképes, ha tagjainak több mint
fele (min. 20 fő) jelen van.

(2)

A Kari Tanács titkára köteles folyamatosan ellenőrizni az ülés határozatképességét. Ha a határozatképesség
hiányát állapítja meg, akkor e körülményről tájékoztatja az ülés elnökét. Határozatképtelenség esetén az ülés
elnöke dönt a még hátralevő, határozathozatalt igénylő napirendi pontok határozathozatal nélküli
tárgyalásáról, vagy az ülés berekesztéséről.

5

Beiktatta: Szenátus SZ-85/2015/2016. (2015. XII. 14.) számú határozata.
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(3) Ha a Kari Tanács ülése határozatképtelenség miatt nem tartható meg, vagy nem folytatható, akkor az ülés
elnökének döntése alapján az újabb ülést legalább 3, legfeljebb 15 napon belül kell összehívni, vagy írásbeli
szavazást elrendelni. Az ugyanazon napirenddel, vagy azon napirendi pontokkal, amelyekről a korábbi ülésen
nem született határozat elrendelt második ülés a jelenlevő tagok számától függetlenül határozatképes.
10. §
(1)

A Kari Tanács ülését az elnök vezeti. A Tanács elnöke a dékán, de szükség esetén e feladat ellátására a
dékánhelyettesek bármelyikét felkérheti.

(2)

A tanácskozás rendjéről az elnök gondoskodik. Ennek során
a) megnyitja az ülést;
b) tájékoztatja a megjelenteket a kimentésekről;
c) megállapítja az ülés határozatképességét vagy annak hiányát;
d) személyi kérdést érintő napirendi pont esetén szavazatszámláló bizottságot jelölt ki a titkos
szavazáshoz
e) indítványozza az előzetesen kiküldött napirend jóváhagyását, vagy - szükség szerint - annak
módosítását, kiegészítését;
f) felkéri az előadót a napirend előterjesztésére;
g) vezeti a vitát;
h) felhívhatja a hozzászóló figyelmét arra, hogy hozzászólásának tartalma a tárgyalt napirendi ponttól
alapvetően eltér, vagy időtartama az ülés eredményességét veszélyezteti;
i) elrendeli a határozathozatalt vagy állásfoglalást;
j) kihirdeti a Tanács határozatát vagy állásfoglalását;
k) berekeszti az ülést.

(3)

Az ülés napirendjét az elnök indítványára a Tanács határozattal hagyja jóvá. A napirendi pontok tárgyalására
általában egymást követően kerül sor, de szorosan összefüggő tárgyú napirendi pontok együtt is tárgyalhatók.

(4)

Az elnök döntése alapján a napirenden lévő kérdés természetétől függően a tanácskozás menetében először
az előterjesztéshez kapcsolódó kérdések feltételére kell lehetőséget biztosítani. Kérdezésre az ülés
valamennyi résztvevője jogosult. A kérdésekre az előterjesztés előadója köteles válaszolni. Ha a kérdés olyan
információt kíván, amelynek az előadó nincs birtokában, akkor a válaszadásra a következő tanácsülésig
haladékot kérhet és kaphat. A kérdésekre adott válaszok után, illetve kérdések hiányában az elnök megnyitja
a vitát.

(5)

A vita során a Tanács tagjai és a meghívottak véleményt nyilváníthatnak, indítványokat és észrevételeket
tehetnek. A hozzászólások alkalmankénti időtartama legfeljebb 5 perc. Az elhangzott hozzászólásokra az
előadó a vita lezárása előtt válaszol. Kiemelkedő fontosságú napirendi pontok tárgyalásakor az elnök döntése
alapján általános és részletes vita is tartható.

(6)

Az előterjesztések megvitatása és a határozat meghozatala után kerülhet sor azokra a tájékoztató jellegű
bejelentésekre, amelyek testületi állásfoglalást nem igényelnek.
11. §

A Kari Tanács határozathozatalának rendje a következő:
(1)

Az elnök a tanácsülésen kialakult álláspontokat összefoglalja, s a Tanács tagjait felhívja az állásfoglalásra. Az
állásfoglalás szavazással történik. Mindenképpen szavazást kell elrendelni
a) azokban az ügyekben, amelyekben a Tanács dönt, javaslatot tesz vagy véleményt nyilvánít;
b) minden olyan egyéb ügyben, amelyben a Tanács a testületi állásfoglalást szükségesnek tartja.

(2)

A határozathozatal során először az előterjesztéshez fűzött módosító indítványról kell szavazni, majd - ha az
még időszerű - az eredeti előterjesztésről.
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12. §
(1)

A Tanács valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik, s azt személyesen, az ülésen adhatja le, kivéve az
írásbeli szavazást. A szavazás nyílt, kivéve bármely személyi kérdést, amelyben csak titkos szavazás
folytatható le. A Tanács ülésén a jelenlevő tagok egynegyedének kérésére bármely ügyben elrendelhető titkos
szavazás.

(2)

A Tanács az előterjesztett javaslatot akkor fogadja el, ha a jelenlévő rendelkező tagok több mint fele arra
“igennel” szavaz. Egyetemi szabályzat, továbbá a jelen szabályzat ettől eltérő szavazati arányt is előírhat.

(3)

A Kari Tanács a dékánválasztás során a bíráló bizottság szakmai véleményének megismerését követően a
jelöltekről jogosult úgy véleményt nyilvánítani, hogy egy egyfordulós szavazás eredményeként
a) egy jelölt esetén a jelen paragrafus (4) bekezdésben meghatározottak szerint szavaz,
b) egynél több jelölt esetén a jelölteket sorba rendezi, melynek során azonos szavazatszám esetében az
azonos helyezési számú jelölteket külön jelzi.

(4)

Kizárólag igennel vagy nemmel lehet szavazni a következő ügyekben:
a) személyi kérdések;
b) a Kar jogállásának megváltoztatásával kapcsolatos kérdések;
c) a Kar költségvetésének jóváhagyása, zárszámadás elfogadása;
d) egyetemi, kari szabályzatok tervezetének véleményezése;
e) kari szabályzat megalkotása, módosítása, illetőleg jóváhagyása.
13. §

(1)

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

(2)

A Kari Tanács határozatait az ülést követő 5 munkanapon belül az Adminisztratív Igazgatóság vezetőjének
meg kell küldeni.

(3)

Az ülésen elhangzottakról hanganyag készül, amelyet az ülést követő 5 évig kell megőrizni.

(4)

A Kari Tanács határozatait a Kar honlapján közzé kell tenni.

1.1.5. A Kari Tanács összetétele
14. §
(1)

A Kari Tanács 36 tagból áll ― amennyiben a hallgatói önkormányzat az Nftv. 60. § (1) b) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően nem gyakorolhatja jogait, akkor 26 tagból áll ―, elnöke a dékán.6

(2)

Hivatalból tagja:
a) a dékán,
b) a kari intézetek igazgatói (6 fő)7
c) a kari szakszervezeti képviselő (1 fő)
d) a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke.

(3)

Választás alapján tagjai a Kari Tanácsnak:
a) a Kar egyetemi tanárai és docensei közül 10 fő,
b) a Kar adjunktusai, tanársegédei és kutatói közül 6 fő,

6
7

Módosította: Szenátus SZ-28/2015/2016. (2015. XI. 2.) számú határozat
Módosította: Szenátus SZ-28/2015/2016. (2015. XI. 2.) számú határozat
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c) 1 fő a kari nem oktatói, illetve nem kutatói munkakört betöltők közül,
d) az Nftv. 60. § (1) b) bekezdésében foglalt feltétel teljesítése esetén 10 hallgató a Gazdálkodástudományi
Kar hallgatói, illetve a Hallgatói Önkormányzat képviselői közül (a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke
nélkül).8
(4)

A Kari Tanács állandó meghívottjai:
a) a Kar dékánhelyettesei,
b) a rektorhelyettesek közül legalább egy,
c) a Szenátus választott kari tagjai,
d) a kari tanszékvezetők
e) további kari vezetők.

(5)

A Kari Tanács hallgató tagjainak képviselniük kell a Kar által folytatott valamennyi képzést (alapképzés,
mesterképzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés), függetlenül az oktatás munkarendjétől.

(6)

A Kari Tanács titkára a Dékáni Hivatal vezetője, vagy a Dékán által kijelölt személy.

8

Módosította: Szenátus SZ-28/2015/2016. (2015. XI. 2.) számú határozat
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1.1.6. A tagválasztás rendje
15. §
(1)

A Kari Tanács tagjait három évre választják.

(2)

A Kari Tanács tagjainak választása során az ESZMR 7. §-ának vonatkozó szabályai irányadóak azzal, hogy a
Kar 174 órás, főfoglalkozású oktatója, kutatója, és más foglalkoztatottja választó és választható, akiket a
jelölés joga is megillet. Nem lehet a Kari Tanács tagja az az oktató, kutató, más foglalkoztatott vagy hallgató,
aki a továbbiakban nem felel meg a választás során fennálló feltételeknek vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt
áll, továbbá az a hallgató, aki nem iratkozott be vagy nem jelentkezett be.

(3)

A választásokat háromévenként kell megtartani. A választások időpontját a dékán tűzi ki.

(4)

A megválasztottak képviselik választóikat, nekik megbízatásuk ellátásáról hivatali fogadóórájukon beszámolni
tartoznak.

(5)

A Kari Tanács oktató és kutató tagjainak, póttagjainak megválasztása az ESZMR 8-9. §-ainak szabályai
irányadóak jelen szabályzat 15. § (2) figyelembevételével.

(6)

A Kari Tanács nem oktató-kutató tagját a Kar nem oktató és nem kutató alkalmazottainak választói értekezlete
választja meg. A választói értekezlet összehívásáról, a jelölés és a választás lebonyolításáról a dékán által
kijelölt elnökből és két tagból álló jelölő és választási bizottság gondoskodik, akik az adott választáson nem
indulnak. A választói értekezlet eljárási szabályaira nézve az ESZMR 10 §-ainak rendelkezéseit kell
értelemszerűen alkalmazni jelen szabályzat 15. § (2) figyelembevételével.

(7)

A Kari Tanács hallgatói képviselőit az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának saját szervezeti és működési
szabályai szerint választják és delegálják a Kari Tanácsba legalább 1, legfeljebb 3 éves időszakra az ESZMR
6. § (4) alapján.

(8)

A Kari Tanács oktató és kutató tagjainak választásakor 4-4 fő, a nem oktató-kutató közalkalmazottak
képviselőválasztásakor 2 fő póttag megválasztására kerül sor.

(9)

A Kari Tanács valamely tagjának tagsági jogviszony-megszűnése esetén helyébe az adott „kategóriában”
(egyetemi tanár, docens/adjunktus, tanársegéd, kutató/nem oktató, nem kutató/hallgató) soron következő
póttag lép. A Kari Tanács választott tagja és póttagja e tisztségéből nem hívható vissza. A Kari Tanács tagság
megszűnése és időközi választások elrendelése esetén az ESZMR. 13 § irányadó azzal a kiegészítéssel,
hogy jelen szabályzat 15. § (2) értelmében, ha a megválasztott Kari Tanács tag időközben a 174 órás,
főfoglalkoztatású feltételnek nem felel meg, Kari Tanács tagsága a közalkalmazotti jogviszony módosulásának
napjával megszűnik, helyébe az adott kategória póttagja lép.

(10) A Kari Tanács tagság a kategóriaváltás napjával megszűnik azon tag esetében, akit az adjunktus, tanársegéd,
kutató kategóriában választottak.
A Dékáni Kabinet
16. §
(1)

A Kar irányításának és vezetésének egyes feladatai szervezésére, ellátására és döntés-előkészítésre Dékáni
Kabinet létesíthető. A kabinet vezetője a dékán, tagjaira, újabb tag(ok)ra vagy tagság megszüntetésére a
dékán tesz javaslatot a Kari Tanácsnak.
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(2) A Kabinet döntés-előkészítő és tanácsadó szerepet tölt be mindazokban a kérdésekben, amelyeket az SZMR
a dékán hatáskörébe utal.
(3)

A Kabinet feladatai között megkülönböztetett figyelmet fordít:
a) A kari, tanszéki és egyéni oktatói teljesítmények értékelésére.
b) Kitüntetési javaslatok előkészítésére.
c) A kari bizottságok beszámoltatására.
d) A kari költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére.
e) A kari fejlesztések, beruházások kezdeményezésére.
f) A kari tudományos munka operatív koordinálására.
g) A bevételes képzések választékának és marketingjének a koordinálására,
h) A Kari Tanács napirendjeinek, előterjesztéseinek előkészítésére.

(4)

A Kabinet működési feltételeiről és ügyviteli feladatai ellátásáról a Dékáni Hivatal vezetője gondoskodik.

(5)

A Kabinet tagjai akadályoztatásuk esetén a dékán jóváhagyásával helyettesítésről gondoskodhatnak, amelyet
az ülés megkezdése előtt írásban vagy szóban jelezniük kell a Dékáni Hivatal vezetőjének.

1.1.7. Kari bizottságok
17. §
(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 bizottságok összetételét és hatáskörét jogszabály, egyetemi vagy kari szabályzat rögzíti. Tagjait
tanszéki (intézeti), illetve hallgatói önkormányzati javaslat alapján a Kari Tanács hagyja jóvá. A bizottság
munkájába a Kar szempontjából külső szakértők is bevonhatók.

(4)

A kari bizottságok a Kari Tanács döntés-előkészítő testületei. Vezetőit és tagjait a dékán javaslatára a Kari
Tanács választja.

(5)

A bizottságok a Kari Tanácsnak és a dékánnak számolnak be tevékenységükről.

(6)

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

(7)

Az állandó bizottságok megbízása a létrehozó Kari Tanács, illetve dékán megbízatásának idejére szól. Az új
állandó bizottságok megalakulásáig, de legkésőbb a soron következő Kari Tanács üléséig a régi bizottságok a
folyó ügyek intézését továbbra is ellátják.

(8)

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

(9)

Az állandó kari szintű bizottságok felsorolását „A Kar állandó bizottságai” című, 1. számú melléklet
tartalmazza.

A Kar szervezeti egységei
Oktatási szervezeti egységek
18. §
A Kar az alapfeladatok ellátását végző szervezeti egységekre (intézet, tanszék, kutatóközpont, központ) és egyéb
szervezeti egységekre (igazgatási hivatalok, programirodák stb.) tagozódik. A Kar képzési tevékenysége,
tudományos kutatómunkája intézeti és intézeti tanszéki, intézeti központi, illetve intézeti kutatóközponti keretek
között folyik. Az egyes intézetek és a hozzájuk tartozó tanszékek, központok és kutatóközpontok nevének
felsorolását az jelen szabályzat 1. számú függeléke rögzíti.
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1.1.8. Az intézet
19. §
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Az Intézet a Kar önálló szervezeti egysége, amely az oktatás, illetve a kutatás hatékony összehangolása
érdekében létesül. Az intézet azonos vagy hasonló tudományterületekhez tartozó, a képzés és a tudományos
kutatómunka meghatározott feladatainak megvalósítására létrehozott, egységes irányítással működő,
együttes gazdálkodást folytató szervezeti egység. Az intézetet igazgatásilag és gazdaságilag részben önálló
tanszékek, központok és kutatóközpontok alkotják.
Az intézet létrehozható különböző karhoz tartozó tanszékek részvételével is.
Intézeti szinten történik az oktatási, kutatási és oktatásszervezési feladatok meghatározása, ezen
tevékenységek intézeti tanszékek, központok és kutatóközpontok közötti megosztása, az alkalmazottak
egyenletes és arányos terhelésének a biztosítása. Ugyancsak az intézet hatás- és felelősségi körébe tartozik
a hozzárendelt szak(ok)-, illetve szakirány(ok)- vezetői (irányítói, koordinálói) feladatainak ellátása.
Az intézet képzési, továbbképzési tevékenységét, tudományos kutatómunkáját, valamint egyéb feladatait
intézeti szinten működő adminisztráció, irattár, könyvtár, számítástechnikai (és más) laboratórium, kiszolgáló
és előkészítő egység (oktatási infrastruktúra) segíti.
Az intézetek az Egyetem és a Kar elfogadott költségvetésében meghatározott keretek között, önálló
gazdálkodást folytatnak. Az intézet biztosítja a gazdasági és igazgatási önállósággal nem rendelkező
tanszékek és központok, valamint gazdasági önállósággal rendelkező kutatóközpontok együttes
gazdálkodását, pénzügyi kereteinek felosztását és felhasználását. A létszám- és bérgazdálkodás, valamint a
nem oktató/kutató közalkalmazottak intézethez, illetve az oktatók-kutatók intézeti tanszékekhez,
központokhoz, kutatóközpontokhoz történt szervezeti hozzárendelése következtében a létszám- és béradatok
intézet és intézeti tanszékek, központok, kutatóközpontok szerinti tagolásban is nyilvántartásra kerülnek
(létszám-, bér-, szabadság-, hiányzás- stb. adatok).
Az intézeti értekezlet az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi intézeti oktatóból,
kutatóból, nem oktató/kutató munkatársból és Professor Emeritusból áll.
Az Intézetek a dékán utasítására beszámolnak az Intézet munkájáról.
Az intézet felelős vezetője az intézetigazgató.

1.1.9. Az intézetigazgató
20. §
(1)

Az intézetigazgató
a) gondoskodik az intézet által gondozott tantárgyak tananyagainak karbantartásáról, részt vesz az
alapszakok és mesterszakok tartalmának kialakításában, és szükség szerinti fejlesztésében,
összehangolja a tananyagfejlesztéseket és oktatás-módszertani korszerűsítéseket,
b) dönt az intézeti közös infrastruktúra felhasználásáról,
c) a hatályos egyetemi szabályzatokban és a kötelezettségvállalás gyakorlásáról szóló utasításokban
megfogalmazottak szerint rendelkezik az intézetre jutó költségvetési források felhasználásáról (az intézet
szervezeti egységei vezetőinek véleményét előzetesen kikérve, javaslatait mérlegelve),
d) véleményezi az intézeti tanszékek oktatói/kutatói/nem oktatói, kutatói munkaköreinek betöltésére benyújtott
pályázatokat,
e) részt vesz a Dékáni Kabinet és a Kari Tanács munkájában,
f) az egyetemi és kari stratégiákhoz igazodóan intézeti közép- és rövid távú cselekvési programokat készít és
gondoskodik a programok végrehajtásáról, összehangolja az intézeti kutatási projekteket,
g) az intézet keretei között gondoskodik a Kari Tanács és a Szenátus határozatainak végrehajtásáról,
h) gondoskodik a tanszékek, központok, kutatóközpontok tudományos kutatási tervének és tevékenységének
összehangolásáról, a több tanszékre, központra, kutatóközpontra kiterjedő kutatások szervezéséről, a
tudományos intézetekkel és más külső partnerekkel való együttműködésről,
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i) javaslatot tesz a dékánnak, illetve a Kari Tanácsnak az intézet szervezeti felépítésére, szükség esetén
kezdeményezi az intézeti szervezet módosítását,
j) biztosítja az oktatók és a kutatók kutatói szabadságát,
k) ellátja a jogszabályokban, a szabályzatokban és a dékán rendelkezéseiben az intézetvezető számára
meghatározott feladatokat,
l) gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket jogszabályok, egyetemi vagy kari szabályzatok az
intézetigazgatókra ruháznak.
(2)

Az intézetigazgató megbízása a Foglalkoztatási Szabályzat 15-16. §-a, illetve a tanszékvezetőével azonos
módon, az ESZMR 52. §-a szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy az intézeti értekezlet állásfoglalását ki kell
kérni.

(3)

Az intézetigazgatót – a kiírt pályázatra jelentkezők közül – az érintett intézet értekezletének állásfoglalására
figyelemmel, a Kari Tanács javaslatára a kinevezési jogkör gyakorlója bízza meg. Amennyiben az
intézetigazgató egyben a dékán , akkor a kinevezési jogkört a rektor gyakorolja.

1.1.10. Az intézethez tartozó szervezeti egységek
21. §
(1)

Az intézet szervezeti alapegysége a tanszék, amely az ESZMR. 51. §-a értelmében legalább egy tantárgy
oktatását végző és az ehhez tartozó tudományágban kutatást, szakmai munkát folytató oktatási szervezeti
egység. A tanszék az intézeten belül önállósággal rendelkezik. A tanszék élén a tanszékvezető áll. A tanszék
személyi állományát az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló – a képzési igényeknek megfelelő
összetételű – oktatók, kutatók, más alkalmazottak, valamint a doktori képzésben részt vevő hallgatók és
demonstrátorok együttese alkotja.

(2)

Az intézet keretében nagyobb és hosszan tartó projektjellegű kutatások megvalósítása érdekében az igazgató
kezdeményezheti, hogy a Kari Tanács projektszervezetet (önálló szervezeti egységként, vagy nem önálló
szervezeti egységként létrejövő kutatóközpontot) hozzon létre, melynek feladatkörét az igazgató
előterjesztése alapján a Kari Tanács hagyja jóvá. Az önálló szervezeti egységként létrejött kutatóközpont élén
a kutatóközpont vezetője áll. A nem önálló szervezeti egységként létrejött kutatóközpont irányítói feladatát
végző személyéről intézeti projektszervezet esetén az intézetigazgató, tanszéki projektszervezet esetén a
tanszékvezető dönt.

1.1.11. A tanszék és a központ
22. §
(1)

A tanszék meghatározott tudományterületeket művelő olyan oktatási, kutatási szervezeti egység, ahol az
oktatói követelményrendszerben előírtaknak megfelelő vezető és beosztott oktatók, tudományos kutatók,
valamint Ph.D képzésben részt vevő hallgatók dolgoznak.

(2)

A tanszéki munka megszervezése érdekében a tanszékvezető minden oktatási félévben legalább két
alkalommal tanszéki értekezletet köteles összehívni.

(3)

A tanszék létesítését a Kari Tanács és a dékán, megszüntetését pedig a tanszék is kezdeményezheti. A
tanszék létesítését megelőzheti az adott tudományterület művelését, illetve ismeretanyag oktatását felvállaló
központ kialakítása, amely megerősödése (mind szakmailag, mind pedig személyi állománya tekintetében)
esetén a tanszék létesítésének szabályai szerint tanszékké alakulhat. A központok önállósága a tanszékével
megegyező. A központok élén a központvezető áll.

(4)

A tanszék megszüntetésére javaslatot kell tenni, ha a tanszék oktatási feladata megszűnik, illetve a
tanszékhez tartozó átszámított közalkalmazotti létszám 6 fő alá csökken.

(5)

A Kar tanszékeit és központjait jelen szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.
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1.1.12. A kutatóközpont
23. §
(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 egységet
létrehozhat, illetve megszüntethet. A kutatóközpont meghatározott tudományterületeket művelő olyan kutatási
szervezeti egység, ahol tudományos kutatók, valamint Ph.D képzésben részt vevő hallgatók dolgoznak.

(2)

A kutatóközpont kialakításáról az intézetigazgató előterjesztése alapján a Kari Tanács javaslatára a Szenátus
dönt. Kutatóközpont önálló, vagy nem önálló szervezeti egységként is létrehozható.

(3)

Az önálló szervezeti egységként működő kutatóközpont gazdálkodását tekintve önálló szervezeti egység, míg
a nem önálló szervezeti egységként működő kutatóközpont gazdálkodását tekintve nem rendelkezik
önállósággal.

(4)

A szervezetileg önálló kutatóközpont tevékenységét elsősorban saját bevételeiből finanszírozza. Amennyiben
az ott dolgozó kutatók az oktatási tevékenységben is részt vesznek, ezen tevékenységükhöz kapcsolódóan
részesülhetnek költségvetési finanszírozásban.

1.1.13. A tanszékvezető és szervezetileg önálló kutatóközpont-vezető
24. §
(1)

A tanszékvezetői és a szervezetileg önálló kutatóközpont-(a jelen paragrafusban továbbiakban:
kutatóközpont) vezetői megbízás feltételei tekintetében Foglalkoztatási Szabályzat 15-16. §-a és az ESZMR
56. §-a az irányadóak.

(2)

A tanszékvezető és kutatóközpont-vezető feladatai az ESZMR 53. §-ában meghatározottakon túl:
a) képviseli a tanszéket, illetve kutatóközpontot a szakmai fórumokon;
b) ellátja a jogszabályokban, a szabályzatokban, az intézetigazgatói és dékáni rendelkezésekben a részére
megállapított feladatokat;
c) értékeli, minősíti a tanszéki oktatók-kutatók munkáját, támogatja egyéni karrierútjukat az oktatói/kutatói
előremenetel tekintetében;
d) felelős a tanszéki tudományos diákköri munkáért és biztosítja az ehhez szükséges szakmai feltételeket;
e) együttműködik az Egyetem és a Kar más szervezeti egységeivel, az érdekképviseleti szervezetek, valamint
a hallgatók képviselőivel;
f) törekszik az irányítása alá tartozó szervezeti egység saját bevételeinek lehetőség szerinti növelésére,
munkatársai ilyen célú kezdeményezésének, tevékenységének támogatására.

1.1.14. A tanszéki értekezlet
25. §
(1)

A tanszéki értekezlet az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi tanszéki
oktatóból/kutatóból, nem oktató/kutató munkatársból és Professor Emeritusból áll.

(2)

A tanszéki értekezletekre meg kell hívni a tanszék nappali tagozatos Ph.D hallgatóit. Az értekezletekre – az
őket közvetlenül érintő kérdések megtárgyalása esetében – meghívhatók azoknak az évfolyamoknak a
hallgatói képviselői, amelyeken a tanszék kötelező vagy alternatív tantárgyat oktat.

(3)

A tanszéki értekezlet feladatait az ESZMR 54. §-a határozza meg.

1.1.15. Szakfelelős, szakirányfelelős
26. §
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(1) A szakfelelős és szakirányfelelős tevékenységét az ESZMR 57.§-ában és a Minőségügyi Kézikönyvben
foglaltak szerint végzi. A szakfelelős személyéről az intézetigazgató az érintett tanszék vezetőjének
egyetértésével tesz javaslatot a Kari Tanácsnak. A Kari Tanács véleményezése után a szakfelelős
személyéről a Szenátus dönt.
(2)

A szakon belül alapított szakirány koordinálását végző szakirány felelős személyéről a szakfelelős
egyetértésével, az érintett tanszék vezetőjének jóváhagyásával az intézetigazgató tesz javaslatot a Kari
Tanács számára.

(3)

A szakfelelőst, szakirány felelőst támogató adminisztrátori teendőket ellátó titkár személyéről az
intézetigazgató az érintett tanszék vezetőjének egyetértésével dönt.

1.1.16. Tantárgyfelelős
27. §
(1)

A tantárgyfelelős személyéről a tanszékvezető és szakfelelős véleményének meghallgatása mellett az
intézetigazgató javaslatára a Kari Tanács dönt. Egy munkavállaló maximum 35 kredit értékű tantárgy felelőse
lehet.

(2)

A tantárgyfelelős kötelezettsége a tantárgy oktatásában történő részvétel, a tantárgy adminisztrációja,
különösen a tantárgyi adatlapok magyar és angol nyelven történő elektronikus közzététele.

(3)

A tantárgyfelelős felel
a) a tantárgy előadásainak és gyakorlatainak megtartásáért,
b) a tantárgy tantárgyi programjának elkészítéséért és karbantartásáért,
c) a tantárgyhoz kapcsolódó tantárgyi program hallgatók részére történő kommunikációjáért,
d) a tantárgyhoz kapcsolódó vizsgák szabályszerű lebonyolításáért,
e) a hallgatók vizsgaeredményeinek a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzítettek szerinti
adminisztrációjáért,
f) a kreditelismerési eljáráshoz kapcsolódó szakmai véleményezésért.
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A Kar adminisztratív, igazgatási és koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egységei

1.1.17. A Dékáni Hivatal
28. §
(1)

A dékán mellett a kari igazgatási, ügyviteli, gazdálkodási, tanulmányi és szervezési feladatok ellátására
Dékáni Hivatal működik. A Dékáni Hivatal munkáját a dékáni vezetői hatáskörbe tartozó hivatalvezető irányítja.
A hivatalvezető a dékán közvetlen útmutatásai szerint irányítja a dékáni titkárság tevékenységét a kari
igazgatási, személy- és munkaügyi feladatok ellátásában, valamint ellátja a Dékáni Kabinet és a Kari Tanács
titkári feladatait. A Dékáni Hivatalon belül működő tanulmányi iroda adminisztrációs és oktatásszervezési
tevékenységét az oktatási dékánhelyettes(ek) közvetlen útmutatásai szerint a tanulmányi irodavezető látja el.

(2)

A hivatalvezető, a tanulmányi irodavezető, az akkreditációs irodavezető vezető és a Corvinus Science Shop
vezető beosztású egyetemi közalkalmazott, akit pályázat útján a kinevezési jogkör gyakorlója bíz meg. A
megbízás 3 évre vonatkozik, de pályázat útján többször meghosszabbítható.9 10

(3)

A hivatalvezető a hatályos szabályzatok és utasítások alapján a Dékáni Hivatalhoz tartozó szervezeti
egységek vonatkozásában munkairányítói (feladat kiadása, irányítása, ellenőrzése), utasítási, véleményezési,
javaslattételi és képviseleti jogkörrel rendelkezik.

(4)

A tanulmányi irodavezető az oktatási dékánhelyettesek közvetlen útmutatása szerint irányítja a kari
Tanulmányi Iroda adminisztrációs és oktatásszervezési tevékenységét, ennek érdekében kapcsolatot tart az
intézetek és oktatási egységek tanulmányi adminisztrációs feladatait ellátó munkatársaival. A tanulmányi
irodavezető a hatályos szabályzatok és utasítások alapján a tanulmányi iroda munkatársaival kapcsolatban
munkairányítói jogkörrel (feladat kiadása, irányítása, ellenőrzése), míg a Tanulmányi Iroda hatáskörébe
tartozó tevékenységek területén az oktatási Dékánhelyettesek mellett utasítási, véleményezési, javaslattételi
jogkörrel rendelkezik.

(5)

Az Akkreditációs Iroda irodavezető főbb feladatai: koordinálja a kari akkreditációs eljárásokat, a hazai
akkreditációs eljárásban kapcsolatot tart a szak-és specializáció felelősökkel, támogatást nyújt az akkreditációt
végző szervezeti egységek/testületek számára benyújtandó anyagok összeállításában. A Kar, illetve a Karon
gondozott szakok nemzetközi akkreditációjának támogatása az akkreditáló testületekkel, szervezettekkel
történő kapcsolattartás, az akkreditációs anyagok összeállítása, szorosan együttműködve a szakot gondozó
szervezeti egységgel. Szervezi és koordinálja az akkreditációhoz szükséges nemzetközi kapcsolattartást,
beleértve a nemzetközi szervezetekben betöltött tagsági viszonyhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok
irányítását. Az akkreditációs irodavezető a hatályos szabályzatok és utasítások alapján az akkreditációs iroda
munkatársaival kapcsolatban munkairányítói jogkörrel (feladat kiadása, irányítása, ellenőrzése) rendelkezik. 11
12

(5/A) A Corvinus Science Shop vezető főbb feladatai: az oktatáshoz és kutatáshoz kapcsolódó társadalmi
kapcsolatok építése, folyamatos kapcsolattartás a társadalmi szervezetekkel, más felsőoktatási
intézményekkel és külföldi partnerekkel. Együttműködik a Kar oktatóival és ügyfélszolgálatot biztosít a diákok
számára. Feladata továbbá a társadalmi projektekkel kapcsolatos oktatási és kutatási tevékenység
adminisztratív támogatása, az ezekhez kapcsolódó műhelymunkák és tréningek szervezése, valamint e
tevékenységek külső és belső kommunikációja. Szervezi és koordinálja a társadalmi kapcsolatok építését
szolgáló rendezvényeket. Üzemelteti a Corvinus Science Shop honlapot, valamint építi és karbantartja a
Corvinus Science Shop adatbázisát, éves tevékenységi beszámolókat készít a Corvinus Science Shop

Módosította: Szenátus SZ-28/2015/2016. (2015. XI. 2.) számú határozat
Módosította: Szenátus SZ-117.b/2016/2017. (2017. IV. 25.) számú határozat. Hatályos: 2017. április 26-tól.
11 Beiktatta: Szenátus SZ-28/2015/2016. (2015. XI. 2.) számú határozat
12 Módosította: Szenátus SZ-117.b/2016/2017. (2017. IV. 25.) számú határozat. Hatályos: 2017. április 26-tól.
9

10

-9-

2/a. napirend Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
Szenátus – 2018. február 27.
működéséről, valamint részt vesz a Corvinus Science Shop működésével kapcsolatos pályázatok
előkészítésében, megvalósításában és adminisztrációjában. 13
(6)

A Dékáni Hivatal szervezetét a dékán javaslatára a Kari Tanács hagyja jóvá.14

A Kar polgárai
A Kar oktatói és kutatói
29. §
(1)

Az oktatók, kutatók alkalmazásának, előmenetelének és a folyamatos alkalmasságuk követelményeit az
egyetem Foglalkozatási Szabályzata határozza meg.

(2)

Az egyetemi oktatók, kutatók jogait és kötelességeit a Foglalkoztatási Szabályzat 56-57 §-a tartalmazza.

A Kar hallgatói
30. §
(1)

A Kar hallgatója a BA, BSc, MA, MSc, továbbá a szakirányú továbbképzésben, felnőttképzésben, valamint a
doktori képzésben részt vevő személy, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi.

(2)

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

(3)

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

1.1.18. Kari Hallgatói Önkormányzat
31. §
(1)

A Kar hallgatói önkormányzata (GTK HÖK) a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói önkormányzatának
részeként működik. A GTK HÖK hatáskörét, jogait az ESZMR 73-74. §-ai tartalmazzák.

(2)

A GTK HÖK tagja a Kar minden beiratkozott hallgatója, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen formában
végzi.

(3)

A hallgatók jogaikat a GTK HÖK választott képviseletén keresztül, a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói
Önkormányzat (BCE HÖK) és a GTK HÖK szervezeti és működési szabályzataiban rögzített módon
gyakorolják.

(4)

Az önkormányzati vezetőségek és testületek tagjait, képviselőit és tisztségviselőit a GTK HÖK és az BCE
HÖK szervezeti és működési szabályzata szerint a hallgatók választják meg.

(5)

A GTK HÖK szervezeti és működési szabályzatát a hallgatói önkormányzat vezető testülete fogadja el, amit a
Kari Tanácsnak be kell mutatni.

(6)

A GTK HÖK tagjait a HÖK keretében kifejtett munkájuk miatt semmilyen hátrány nem érheti.
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Záró rendelkezések
32. §
(1)

Ezt a Szabályzatot a Kari Tanács a 2015. június 16-i ülésén a KT-7/5/2015 (VI.16.) számú határozatával
elfogadta.

(2)

Jelen szabályzat II.2.2. fejezetének 14. § (1), (2), (3) bekezdésének rendelkezéseit első alkalommal a
szabályzat hatálybalépését követően első alkalommal megalakuló Kari Tanácsra vonatkozóan kell alkalmazni.
A szabályzat többi rendelkezése a Szenátus általi elfogadást követően válik hatályossá.

(3)

A Szabályzat módosítását a Kari Tanács a 2015. július 8-i ülésén KT-8/10./2015 (VII.16.) számú határozatával
elfogadta.

(4)

Jelen szabályzat hatálybalépésével hatályát veszíti a tárgykörben kiadott korábbi szabályozás.

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

(5)

Jelen szabályzatot a Szenátus 2015. december 14-i ülésén módosította. A módosítások az ülést követő napon
lépnek hatályba.

(6)

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

(7)

Jelen szabályzatot a Szenátus 2017. április 25-i ülésén módosította. A módosítások az ülést követő napon
lépnek hatályba. 15
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kancellár
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