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I. PRBAMBULUM

A felsooktat6sr6l sz6l6 2005. 6vi CXXXIX. torv6ny m6dosit5s5r6l kiadott 2008. 6vi XCVII.
t6rv6ny 6rtelm6ben a Tessedik S6muel Foiskola 2008. december 3l-i hat6llyal megszrint. A
megsztin6 felsooktat6si int6zm6ny h6rom Kar6val 6s egy int6zet6vel beolvadt a Szent Istv6n

Egyetembe (a tov6bbiakban: Egyetem), amely befogad6 fels5oktat6si int6zm6nyk6nt, mint a

volt Tessedik S6muel F6iskola jogut6dja littja el annak feladatait. 2014. augusztus l. napj6val

kiv6lt a Szarvasi Pedag6giai Int€zet 6s a G5l Ferenc F6iskola szervezetdben folyatja
tev6kenys6g6t.

A Gazdas6gi, ,{916r- 6s Eg6szs6gtudom6nyi Kar (a tov6bbiakban: GAEK) jogel6d szervezeti

egys6geib6l (a b6k6scsabai telephelyen Gazdaslgi Kar, a szarvasi telephelyen Yiz- es

Kornyezetgazd6lkodSsi Kar, valamint a gyulai telephelyen Eg6szs6gtudom6nyi 6s

Kornyezeteg6szs6gtgyi Int6zet) 2011. okt6ber l. napj6val jott l6tre az erofonbs kapacit6sokat

optrmahzdlva egy hat6konyabb szervezeti mrikod6s 6rdek6ben, de megtartva az egyes

telephelyek j ellegzetes oktat6si 6s kutat6si tev6kenys6geit.

2017. febru6r l-tol a gyulai Eg6szs6gtudom6nyi Intlzet a G6l Ferenc F6iskola szewezetehez

csatlakozik. Az eglszs6gtudom6nyteriilet kikeriil a Kar k6pz6si portfoli6j6b6l, emiatt a Kar

elnevez6s6t is m6dositani sziiks6ges, igy az Eglszslgtudom6nyi Intlzet kiv6l6sa utSn Agrilr-

6s Gazdas6gludom6nyi Kar n6ven mtikodik tov6bb.

Az Agrir-6s Gazdasiigtudom6nyi Kar jelen szabilyzatbanhatdrozza aSzersrezeti 6s Mrikod6si

Rend (a tov6bbiakban: SZMR) Karra jellemzo kieg6szit6seit, a helyi viszonyok szabtiyozitsitt

6s a szervezetrendszer miikrid6s6nek alapelveit. Az SZMR a nemzeti fels6oktat6sr6l sz6l6

2011.6vi CCN. torv6ny (a tovAbbiakban Nftv.) 6s v6grehajt6si rendelkezesei alapjin minden

olyan alapk6rd6st szabilyoz, amely a szabiiyozott 6s hat6kony intdzmeny mtikod6s felt6teleit

biztositja. A szab6lyoz6s nem terjed ki azokra a mrikod6si tertletekre, amelyekrol jogszab5ly

vagy felhatalmazhs alapj6n m6s szab6lyzatban kell rendelkezni.

II. ALTAT,ANOS RENDELKEZESEK

1.$
A Kar jogr{llisa

A Szent Istv6n Egyetem Agritr- 6s Gazdas6gtudom6nyi Kar az Nftv.-ben foglalt

felt6teleknek 6s az Egyetem alapit6 okirat6nak megfelel6en szervezodott, oktat6si 6s

tudom6nyos kutat6si tev6kenys6getv6gzo, <in6ll6an gazdiikod6 szervezeti egys6g, mely

az SZMR 6s jelen kieg6szit6s szabillyai alapj6n folytatja tev6kenys6g6t.

A Kar
a) elnevez6se: Szent Istv6n Egyetem Agrir- 6s Gazdas6gtudom6nyi Kar

(1)

(2)
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b) szekhelye: Szarvas

c) cime: 5540Szarvas Szabads6gu. 1-3.

d) nev6nek nividit6se: SZIE AGK
e) angol elnevez6se: Szent Istvin University Faculty of Agriculture and Economics

0 angol rrividit6se: SZIU FAE
g) honlapjdnak cime: www.ek.szie.hu
h) telephelyei:

ha) Tessedik Campus, 5540 Szarvas, Szabads6g ft 1-3

hb) Gazdas6gi Campus, 5600 B6k6scsaba,Bajzautca 33.
(3) A Kar kdrb6lyegzoje campusonk6nt elt6ro:

a) MagyarorszitgcimerQ,,Szent Istv6n Egyetem Agrbr- 6s Gazdas5gtudom6nyi Kar
B6k6scsaba" felirattal, illetve cimer n6lki.ili korb6lyegzo, az elozb felirattal.

b) Magyarorszigcimere, ,,Szent Istv6n Egyetem Agrfir- 6s GazdasiigtudomSnyi Kar
Szarvas" felirattal, illetve cimer n6lkiili korb6lyegzo, az elozb felirattal.

(4) Jelen Kari kieg6szitlshatillya kiterjed:
a) a Kar tertilet6re,

b) a Kar valamennyi szervezeti egys6g6re,

c) a Kar polg6raira,

d) az Nftv.-ben meghat6rozott esetekben az Egyetemmel kdzalkalmazotti vagy
foglalkoztat6si jogviszonyban illetve hallgat6i jogviszonyban nem 6116 szen6lyekre.

2.S
A Kar k6pz6si, kutatfsi 6s szolgfltatisi rendszere

(l) A Karon az alilbbi k6pz6si form6k mrik<idnek:
a) alapk6pz6s,
b) mesterkfpzds,
c) felsSfokri v6gzetts6gi szintet nem biztosit6:

ca) felsSoktat6si szakk 6pz1s,
cb) szakir6nyri tov6bbk6pz6s;

d) a felnSttk6pz6si torv6ny szerint akkredit6lt int6zm6nyk6nt, akkredit6lt feln6ttk6pz6si
programok alapj6n feln6ttk6pz6st folytat 6s a kepz6si krivetelm6nyeket teljesit6k
rlszdre a t<irv6nyben meg6llapitott oklevelet, illetve bizonytvinyt ad ki.

(2) Az SZMR 3. $-a alapj6n a Kar az alibb felsorolt oktat6si, kutatrlsi 6s szolg6ltat6si

tev6kenys 6geket folytathat :

a) alapkdpzbst az agrdr, a bolcs6szettudomdnyi, a gazdas6gtudomdnyi, a mtiszaki, a

pedag6gus, a t6rsadalomtudom6nyi 6s a term6szettudom5nyi k6pz6si teri.ileten,

b) mesterk6pz6,st agrdr, btjlcs6szettudom6nyi 6s gazdasigtudomanyi k6pz6si tertileten,

c) szakir6nyri tov6bbkepz6st a Szen6tus 6ltal elfogadott k6pz6si programokban,

d) fels6oktat6si szakk6pz6st,

e) feln6ttk6pz6st,

0 kolts6gt6rit6ses felv6teli el6k6szito k6pz6st magyar 6s idegen nyelven, s annak sikeres

elvegzes5rol igazol6st ad ki,
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g) a k6pz6shez tartoz1 tudomrinytertileteken alap-, alkalmazott 6s kis6rleti kutat6sokat,
fejleszt6seket, tudom6nyszewezdst, innov6ci6s 6s azt t6mogat6 tev6kenys6get,

valamint egy6b oktat6st t6mogat6 kutat6sokat,

h) az Nftv. 6s m6s vonatkoz6 jogszab6lyok figyelembev6tel6vel, az alapfeladatok

ell6t6s6nak s6relme n6lkiil, kolts6gt6rit6ses szolgilltatdsk6nt, illet6leg kieglszito
tev6kenys6gk6nt az rillamilag t6mogatott alapfeladatokon tul is felsofoku
szakemberkdpz6st, kiils6 megbiz6k, megrendel6k szitmitra oktat6si, kutat6si, fejleszto

szaktan6csad6i, szolg6ltat6 6s egy6b feladatokat.
(3) A Karon akkredit6lt k6pz6sek mintatanterveit legal6bb k6pz6si ciklusonk6nt feliil kell

vizsgrilni.

3.S
A Karon beliili kapcsolattartfs rendje

A Karon beliili kapcsolattartdsra az SZMR 86. $-6ban foglaltak ir6nyad6k, azzal hogy a

fogad66r6kra az alilbbi szab6lyokat kell alkalmazni:

a) A hallgat6k szhmilra az oktat6k kotelesek a szorgalmi id6szakban heti

rendszeress6ggel k6t 6ra idotartamban fogad66rht turtan|
b) A d6k6n, a d6k6nhelyettesek 6s a szervezeti egys6gek vezetoi k6telesek rendszeresen

fogad66r6t tartani az egyetem polgarai szirnfira, a fogad66r6k gyakoris6g6t a

felmertil6 i g6nyeknek megfel elo en kell meg6ll apitani.

4.$
Kitiintet6sek, elismer6sek

Az egyetemi cimek, az 6llami kittintet6sek adomfunyoz6s6nak, illetve az ezekre val6

javaslatt6tel rendj6nek egyetemi szabSlyzatiban foglaltakon tirl a Kari kit{intet6si szabilyzat

szerinti cimek, kiti.intet6sek adomiinyozhat6k.

s.$
A Kar egyiittmiikiid6si megrlllapodr[sai

(1) A kar 6ltal kezdem6nyezett egyiittmtikod6si meg6llapod6sok tervezet6t (kiv6ve a szakmai
gyakorlati k6pz6si feladatok ell6t6s6ra vonatkoz6 egyiittmtikrid6si meg6llapod6sokat) a
Kari Tan6cs v6lem6nyezi.

(2) Az egytittmriktid6si meg6llapod6st eloterjeszto szem6ly vagy szenrezeti egys6g koteles
nyilatkozni arr6l, hogy a partnerszewezettel kapcsolatban nem 6ll fenn
ri s szef6rhetetl ens69.

(3) A d6k6n atruhlzott jogkorben, eseti felhatalmazds alapjirn jogosult egyiittmrikod6si
megillapod6s megkdt6s6re.

(4) Az egyiittmtikod6si megSllapod6sok el6k6szit6s6t, nyilv6ntart6s6t 6s teljesit6s6nek
ellen6rz6s6t a D6k6ni Titkarsrlg v€gzi.
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IIII. A KAR SZERVEZETE ES VEZETrcSN

6.$
A Kar szervezete

(l) A Karon oktat6si, tudom6nyos kutat6si, valamint szolg6ltat6 6s funkcionillis szervezeti

egys6gek mtiktjdnek . A szervezeti 6bra jelen szabitlyzat 1. fiiggel6kltkdpezi.
(2) Az oktat6si, tudom6nyos kutat6si szervezeti egys6gek a kovetkez6k lehetnek:

a) intdzet, am el y intezeti t ans z 6kekre, c s oportokr a tago z6 dhat,

b) on6ll6 tansz6k,

c) kcizpont.

(3) Az oktat6st 6s kutat6st segit6 szervezeti egys6gek a k<ivetkezok lehetnek:
a) konyvt6r,
b) tangazdas6g.

(4) A szolg6ltat6 6s funkcionillis szewezeti egys6g a titk6rs6g.
(5) Az oktat6st, tudom6nyos kutat6st vdgzo es az egy6b on6ll6 szeruezeti egys6gek a

vezetdjtik 6ltal elSterjesztett 6s a rektor 6ltal j5v6hagyott mrikod6si szabillyzatban
(tigyrend) hatirozhatjrik meg a tov6bbi szervezeti tagoz6dist melyek nem min6stilnek
on51l6 szew ezeti egys6geknek.

7.$
A Kar szewezeti egys6gei

(1) A Kar alaptev6kenys6gei - a d6k6n szakmai vezetoi felel6ss6gi k<ir6be tartoz6an - a

k<ivetkez6 oktat6si 6s tudomiinyos kutat6si szervezeti egys6gekben folynak:
a) Agr6rtudomanyi 6s Vid6kfejleszt6si Int6zet,
b) Gazdas6gtudomSnyi 6s M6dszertani lnt6zet,
c) Idegennyelvi 6s Kiilkapcsolati Krizpont,
d) Tdrsadalom- 6s Vezet6studomSnyi Int6zet,
e) Yiz- 6s K<irnyezetgazd5lkod6si Intdzet

(2) A szolg6ltat6, funkcion6lis, illetve oktatiist 6s kutat6st segito szervezeti egys6g:
a) aKarhoztartoz6 szervezeti egys6g a D6krlni Titk6rs6g,
b) a Kar tev6kenys6g6ttdmogat6 kozponti ir6nlt6si szervezeti egys6gek:
ba) Bek6s megyei Tanulm6nyi Osztdly (BMTO),
bb) Kari Gazdasigi 6s Uzemeltet6si Iroda,
bc) KonyrrtSr.

8.$
A Kar vezet6si szerkezete

(l) Az alaptev6kenys6get v6gzo szervezeti egys6gek vezeto beoszt6sainak felsoroliisa:
a) d6k6n,

b) d6k6nhelyettes,

c) intdzetigazgat6,



d) k<izpontvezeto.

(2) A szolg6ltat6 6s funkcioniiis szervezeti egys6gek vezeto beoszt6sainak felsorolilsa:
a) kafr gazdas6gi 6s iizemeltet6si irodavezeto,

b) konyvtirvezeto,
c) osztiiyvezeto.

e.$
A d6krin

(1) Az SZMR 33. $-a alapjin a Kar vezetoje a d6k6n, aki tev6kenys6g6t az ott
me gltatdr ozo ttak s z erin t v 6 gzi.

(2) A d6k5n vezetoi tev6kenys6g6r6l rendszeresen besz5mol a Kari Taniicsnak.
(3) A d6k6n feladatai ell6t5sa 6s hat6sk<ire gyakorldsa 6rdek6ben utasit6si, illetoleg

int6zked6si joggal bir, azorrban az utasit6si jog nem terjed ki az SZMR 33. $ (4)
bekezd6s6ben foglaltakra.

(4) A d6k6n az SZMR 33. $ (8) bekezd6se alapjimD6k6ni Titkars6got mrik<idtet.

10. s
A d6krlnhelyettes

(1) A d6k6nt feladatai ellltrls6ban d6k6nhelyettes segitheti, a d6k6nhelyettesek szinnii az

SZMR 34. $-ban foglaltak figyelembe v6tel6vel a d6k6n hatdrozzameg.
(2) Ad6k6nhelyettesek:

a) 6ltal5nos- 6s kutat6si d6k6nhelyettes,

b) oktat6si d6k6nhelyettes.

(3) A d6kanhelyettesek a d6k5n t6voll6teben annak jogk6r6t a (4) 6s (5) bekezd6sekben

megltatilrozottak szerint gyakoroljSk.

(4) Az 6ltal6nos- 6s kutatiisi dek6nhelyettes feladatai ktilonosen:

a) a d6k6n t6voll6t6ben ell6tja 9. $ (2) bekezd6s6ben meghat6rozott feladatait,
b) a kar kutatiisi tev6kenys6g6nek koordin6ci6ja, kutat6si partnerek felkutat6sa, a

partnerekkel val6 fol yamato s kap csolattart6s,

c) a kar oktat6inak, kutat6inak tudom6nyos 6s publikrlci6s tev6kenys6g6nek
koordin6ci6j a, teljesitm6nym6r6se,

d) a hallgat6i tudomrinyos munka feltigyelete, koordin6l6sa,
e) a kar tudom6nyos pdlyizati tev6kenys6g6nek, illetve tudom6nyos infrastruktrir6j6nak

feltigyel ete, tov6bb6 j avaslatt6tel a fej I eszt6sekre,

0 a kar tudomSnyos 6s kutatSsi stratlgi|jfunak fejleszt6se,

g) az illet6kess6gi kor6be tartoz6 kari bizotts6gok munkiljanak ir6nyitrisa.
(5) Az oktatiisi d6k6nhelyettes feladatai ktilon<isen:

a) a Kar oktat6si, k6pz6si feladatainak ir6nlt6sa, ellenorz6se 6s koordin6l6sa, bele6rtve a

szakok akkredit6ci6s folyamatait is,

b) a hallgat6k tanulmdnyi tigyeinek feltigyelete,
c) kozremtiko dlk az intdzmlny akkredit6ci6ja soriin,
d) tantervek 6s k6pz6si programok elk6szit6s6nek, korszenisit6s6nek irSnyithsa,
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e) a kar fejlod6s6t szolgiio oktatilsi, k6pz6si programok el6k6szit6se, illetve
elok6szit6s6ben kozremrikod6s, a programokra vonatkoz6 javaslatok k6szit6se,

0 az illet6kess6gi kcir6be tartoz6 kari bizotts6gok munkLjdnak ir6nltiisa.
(6) A (a) 6s (5) bekezd6sben foglalt hat6skor-ritruhhzis a d6k6n 61tal6nos vezetoi feleloss6g6t

nem 6rinti.

11. $

A Kari Tanics

(1) A Kar vezet6 testtilete a Kari Tan6cs, mely az SZMR 35. $-ban foglalt 6s jelen Kari
kieg6szit6sben meghatdrozott feladatait saj6t iigyrendje alapj6n Lltja el.

(2) A Kari Tan6cs titk6ra a ddkin 6ltal megbizott szem6ly, aki tanilcskozisi joggal veszr6szt
az til6seken.

(3) Az SZMR 36. $-6ban foglaltak figyelembe v6tele mellett a Kari Tan6cs lltszdma 11 fo.
(4) dsszetetele, szavazati joggal bir6 tagjai:

a) Kari tan6cs elnoke a d6kdn,

b) v6lasztott tagok:

ba) oktat6k, kutat6k 6s tan6rok 6 fo (campusonk6nt 3-3 fo, amelybol 2-2 fo min6sitett
oktat6, 1-1 fo nem minositett oktat6),

bc) nem oktat6, kutat6 6s tan6r kdzalkalmazottakk6pviseldje I fo,
c) a Hallgat6i Onkormdnyzat deleg6lt tagjai: campusonk6nt 1-l fo 6s a Kari Hallgat6i

Onkorm6nyzat eln<ike.

(5) A Kari Tan6cs til6s6n tan6cskoz6si joggal vehet r6szt:
a) a rektor vagy k6pviseloje,

b) a kancellar vagy k6pviseldje,

c) azEgyetem Karainak d6k6njai,

d) a d6k6nhelyettes(ek),

e) a szakfelelo s<ik, szakfelelo s koordin5torok, specializicil felel6s<ik,

f) a Kar Szen6tusba v6lasztott tagtrai,

g) a Kar oktat6si, tudomiinyos kutat6si, szolgdltat6 6s funkcion6lis szervezeti
egys6geinek vezetoi,

h) mindazok, akiket a d6k6n eseti vagy rilland6 jelleggel az il6sekre meghiv.
(6) A Kari Tan6cs megalakulilsSra, mrikrid6s6re az SZMR 35-39. g-okban meghat6rozottak

ir6nyad6k.

(7) Az SZMR 38. $-nak megfelelSen a Kari Tan6cs nem hallgat6 tagjainak megbizathsanlgy
6we sz6l. A Hallgat6i dnkorm6nyzat 6ltal deleg6lt tagok megbizathsa legal6bb egy,
legfeljebb h6rom 6vre sz6lhat. A tagsiig a vhlasztisi elj6r5snak megfelel6en
megism6telheto.

(8) A Hallgat6i dnkorm6nyzat a saj6t alapszabillyibat foglaltaknak megfelel6en delegflja a
Kari Tan6csba a tagjait.
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12. $
A Kari Tandcs vilasztrisa

(1) A v6laszt6sokat az SZMR IV. fejezet6nek vonatkoz6 rendelkez6sei alapj6n, az alirbbi
sajrltoss6gok figyelembev6tel6vel kell lebonyolitani:
a) A Kar mindk6t campus6nak ar6nyos k6pviselet6t biztositani kell a Kari Tan6csban.

Az oktat6, kutat6 6s tan6r tagok vdlasztisa soriin a Campusok on6ll6 v6laszt6si

egys6gnek min6siilnek, ezdrt campusonk6nt ktilon-kiilon kell megjel<ilni avhlaszthato
oktat6, kutat6 6s tan6r tagokat.

(2) A nem oktat6 kutat6 6s tan6r tag v6laszt6sa sor6n a Kar minosi.il egy on6ll6 v6laszt6si

egys6gnek, a Kar valamennyi nem oktat6, kutat6 kozalkalmazottja koziil kell
megvdlasztani egy fo k6pvise16t.

(3) A v6laszt6sok megszervez6se 6s lebonyolit6sa a D6k6ni Titk6rs6g feladata.

(4) A v6laszt6sokkal kapcsolatos 6szrev6teleket, panaszt, kifog6st az Egyetemi Yilasztitsi
Bizotts6ghoz lehet benffitani a d6kan egyidejri 6rtesit6se mellett.

13. $
A Kari Tanics miikiid6se

(l) Az Kari Tan6cs hat6sk<ire az SZMR 35. $-ban foglaltakon tul
a)javaslatot tesz:

aa) a Kar szervezeti egys6geinek l6tesit6s6re, osszevon6s6ra vagy megsziintet6s6re,

ab) a Kar alapitv6nyban, egyestiletben, kozhasznri-, illetve gazdasigi tarsasrigban

val6 r6szv6tel6re,

ac) a Kar kezel6s6ben l6vo ingatlanvagyon hasznosit6sara.

b)dont:
ba) a Kar tltal el5k6szitett alapk6pz6s, a szakirhnyi tov6bbk6pz6s 6s a

fels6oktatiisi szakk6pz6s tanterveinek 6s tantrirgyi programjainak Szen6tus el6

terjeszt6s6rol,

bb) a szabadon v6laszthat6 tantirgyak tant6rgyi tematik6j6r6l 6s meghirdet6s6r6l,

bc) a Kar 6let6re vonatkoz6 minden olyan l6nyeges k6rd6sben, amelyben a dont6s

nem tartozik az egyetem vagy a Kar m6s szervezeti egys6g6nek vagy
tiszts6gviseloj 6nek hatrisk<ir6be.

c) v6lem6nyt nyilv6nit:
ca) az egyetemi 6s f6iskolai docensi, a kutat6professzori, a tudom6nyos tan6csad6i

6s a tudom6nyos fomunkat6rsi pilydzatokr6l,
cb) a d6kSnhelyettesi megbiz6sokr6l, az adjunktusi, a tan6rseg6di, tanii,

tudomilnyos munkatSrsi 6s seg6dmunkat6rsi az oktat6si 6s m6s Kai szervezeti
egys 6gek vezet6inek p iiy inatair 61,

cc) az 5. $ (1) bekezd6s szerint az egyittmrikod6si meg6llapod6sokr6l,
cd) a Kar oktat6si 6s kutat6si tev6kenys6gdr6l, valamint az egy1b tertileteken

v|gzett Kari munk6r6l.
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(2) A Kari Tan6cs a hat6skoret - a kizilr6lagos hat6skor kiv6tel6vel - Bizotts6gaira 6s a Kar
oktat6si szervezeti egys6geinek tan6csairaittruhdzhatja. A SzenStus 6ltal a Kari Tan5csra

ittruhinott dont6si jogk<ir tov6bb nem adhat6.

14. $
A Kari Tanrlcs testtiletei

(1) A Kari Tan6cs az SZMR felhatalmaz5sa alapj6n ktilonb<iz6 testtileteket hozhat l6tre,
melyek tisszet6tel6re, feladataira 6s mtikod6s6re vonatkoz6 rlszletes szabdlyokat a

hatr{lyos jogszab6lyok, az egyetemi 6s Kari szabillyzatok, valamint a Kari Tan6cs 6ltal
j 6v6hagyott i.igyrend hatdrozza meg.

(2) A Kari Tan6cs az alSbbi 6lland6 testriletekethozzalltre:
a) Kari Akkredit6ci6s 6s Min6s6giigyi Bizotts6g,

b) Kari Es6lyegyenl6s6gi 6s Di6kj6l6ti Bizotts6g,

c) Kari Oktatrisi 6s Kredit6tviteli Bizottsiig,

d) Kari Tehets6ggondoz6si Tan6cs,

e) Kari Tudom6nyos Bizotts6g,

f) Kari Hallgat6i Fegyelmi Bizotts6g,

g) Koll6giumi Bizottsitg,
h) Kari Hallgat6i Feliilbir6lati Bizottsrig.

(3) A Kari Akkredit6ci6s 6s Min6s6g0gyi Bizotts6g feladata a Karon foly6 oktat6s, k6pz6s 6s

kutat6s min6s6g6nek folyamatos figyelemmel kis6r6se. A Bizotts6g ell6tja a Kar
min6s6gtigy szervezds6vel, mtikridtet6s6vel 6s ellenorz6s6vel kapcsolatos feladatokat,

gondoskodik az ehhez sziiks6ges szabrllyozisr6l, segtrti az egyetemi AkkreditSci6s 6s

Minos6giigyi Bizotts6g munk6j6t 6s koordin6lja a Kar minSs6giigyi feleloseinek

tev6kenys6g6t. Felel6s az SZMR 16. $ (a) bekezd6s6ben foglalt, Karra 6rtelmezheto

feladatok v6grehajt6s66rt.

(4) A Kari Es6lyegyenl6s6gi 6s Di6kj6l6ti Bizottsiig
a) elbir6lja a Kar fogyat6kkal 616 hallgat6inak segits6gnyrijt6sra, mentess6gekre 6s

kedvezm6nyekre ir6nyul6 k6relmeit,

b) elso fokon ddnt a hallgat6k rdszdre nyrijtand6 6llami t6mogat6sokr6l, a
tandijmentess6grol, a titmogatilsokkal 6s dijfrzetlssel <isszefiiggo el6k6szit6 feladatok

v6grehajt6sar6l,

c) javaslatot tesz az flllatnilag t6mogatott, illetve kolts6gt6rit6ses k6pz6si forma, valamint
a nagyar Sllami <iszt<indijas, rflszosztondijas, illetve az <ink<iltsdges kepz€si forma
kozotti 6tsorol6sra vonatkoz6an,

d) d<int a tanulm6nyi 6s szoci6lis osztondijak megiilapitirsrir6l a rendelkez6sre 6116

keretrol 6s a feloszt6s6r6l.
(5) A Kari OktatSsi 6s Kredit6tviteli Bizotts6g:

a) elv|gzi az SZMR 18. $ (l) bekezd6s6be foglalat, Karra 6rtelmezheto feladatokat,
b) int1zi a Kar hallgat6inak tanulm6nyi 6s vizsgatgyeivel kapcsolatos feladatokat,

valamint
c) els6 fokon eljdr a hallgat6k tanulm6nyalhoz kapcsol6d6 kredit egyen6rt6krisit6si,

kredit6tviteli i.igyekben.
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(6) A Kari Tehets6ggondoz6si Tan6cs feladata az Egyeterni Tehets6ggondoz6si Tan6ccsal

egyiittmrikddve a kari tudom6nyos diiktciri tev6kenys6g szervez6se, 6sztrinz6se,

ko ordin6l 6sa, v6l em6n y ez€se, az OTDK-b an val6 r 6szv 6tel koordin6l 6sa.

(7) A Kari Tudom6nyos Bizotts6g feladata a Kar tudom6nyos tev6kenys6g6nek szervezdse, a
p 6ly ilzatokban val6 r6szv6telt o sztiinz6s e 6s gener6l 6sa.

(8) A Kari Hallgat6i Fegyelmi Bizotts6g a hallgat6k 6ltal elkrivetett etikai v6ts6get feltdtelezl
esetekben, a kdrt6rit6si tigyek 6s az iratlan etikai szab5lyok megs6rt6s6nek elbir6l6siiban,
hallgat6i panaszok kivizsg6l6s5ban elj616 testiilet.

(9) A Koll6giumi Bizotts6g olyan drint6shoz6, javaslattev6, v6lem6nyez6 testi.ilet, mely segiti
a Kar koll6giumainak mrik<id6s6t.

(10)A Kari Hallgat6i Feltilbirilati Bizotts6g az SZMR 17. $ alapj6n szervezodott, kari szintti
bizotts6gok hallgat6i tigyekben hozott d<int6seivel szembeni jogorvoslat vonatkoz6siban
eljdr6 testtilet.

(11)Az 6ltal6nos- 6s kutat6si d6k6nhelyettes koordinilja az al6bbi bizotts6gok mrikod6s6t:
a) Kari Tehets6ggondozSsi Tan6cs,

b) Kari TudomSnyos Bizottsiig,
c) Kari Hallgat6i Fegyelmi Bizotts6g,

d) Koll6giumiBizotts6g.
(12)Az oktat6si d6kfnhelyettes koordinhljaaz al6bbi bizotts6gok mrikod6s6t:

a) Kari Akkredit6ci6s 6s MinSs6giigyi BizottsSg,

b) Kari Es6lyegyenl6s6gi 6s Di6kj6l6ti Bizotts6g,

c) Kari Oktat6si 6s Kreditetviteli Bizotts6g.

ls. $
A d6krln tanfcsad6 bizottsr{gai, tanicsadrii 6s a d6k6ni megbizottak

(l) A d6k6n D6k5ni Tan6csot hozhatl6tre 6s Yezetoi Ertekezletet tart.
(2) A D6k6ni Tan6cs a Kar vezet6s6vel 6sszefiigg6 feladatok megold6s6nak el5k6szit6s6ben

kcizremtikddo javaslattevo, v6lem6nyezo testtilet, melynek elnoke a d6k6n, tagSai a
d6k6nhelyettes(ek) 6s az intdzetigazgatok 6sszehiv6sar6l, a jegyzokonyv vezetds6rdl a

D6k6ni Titk6rs6g gondoskodik. A D6k6ni Tan6cs 6ll6sfoglal6sait ajanlSs form6j6ban
nyilv6nitja ki, mely 6rv6nyes a Kar teljes teriilet6n, szervezeti egys6geiben 6s a Kar
val amennyi kcizalkalma zottj 6r a.

(3) A Yezetoi Ertekezletet a d6k6n sztiks6g szerint hivja ossze 6s k6ri ki v6lem6nyet aKar
egdsz€t 6rint6 iigyekben. Az iil6sen a d6k6n, d6k6nhelyettese(k), az intdzetigazgat6k,
valamint a szolgiitat6 6s funkcion6lis szervezeti egys6gek vezetoi 6s eseti meghivottak
vesznek rdszt. 6sszehiv6s5r6l, a jegyzokonyv vezet6s6r6l a D6k6ni Titk6rs6g
gondoskodik.

(4) A dek6n eseti jelleggel d6k6ni megbizottat vagy d6k6ni tan6csad6t nevezhet ki, a

megbizils nem minosiil vezet6i rnegbizisnak. A konkr6t feladatot 6s a feladatvlgzes
r6szletes leir6s6t szerzod6sben vagy munkakori leir6sban kell rdgziteni.

16. $
Kari ftfrumok
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(1) A Kari oktat6i-kutat6i ertekezlet az SZMR 40. $-a szerinti kollektiv kapcsolattart6si
f6rum a Kar oktat6i, kutat6i, valamint az oktatist kutat6st, szaktan6csadist v6gzo egy6b

diplom6s kozalkalmazottai rdszdre, ahol az egyetem eslvagy a Kar oktat6si 6s kutat6si
szervezetdt, tev6kenys6g6t v6lem5nyezheti, javaslatot tehet. Mrik<id6s6re vonatkoz6
szab6lyok:

a) a d6k6n a Kari Tan6cs, a D6k6ni TanScs, intezetigazgat6 javaslatira vagy saj6t

kezdem6nyezlse alaplfin esetenk6nt, de legalSbb fel6vente egyszer hivja ossze a

napirendi pontok megktild6s6vel,

b) a Kar saj6tossrigaira tekintettel a Kari oktat6i-kutat6i ertekezlet tarthat6 Campusonk6nt
is,

c) 6sszehiv5s6r6l, a jelenl6ti iv 6s a jegyzitkonyv vezet6s6rdl a D6k6ni Titkrirs6g
gondoskodik.

(2) A Dolgoz6i Ertekezlet az SZMR 41. $-a szerinti kollektiv kapcsolattartSsi forum, ahol a
Kar valamennyi ktjzalkalmazottja a Kar szervezetdt 6s tev6kenys6g6t v6lem6nyezheti,
javaslatot tehet. Mtikod6s6re vonatkoz6 szab6lyok:

a) a d6krln a Kari Tan6cs, a D6k6ni Tan6cs javaslat6ra vagy saj6t kezdem6nyezlse
alapj6n esetenk6nt, de legal6bb f6l6vente egyszer hiv rissze a napirendi pontok

megktild6s6vel,

b) a Kar saj6tossSgaira tekintettel Dolgoz6iBrtekezlet tarthat6 Campusonk6nt is,

c) osszehiv6s6r6l, a jelenl6ti iv 6s a jegyzokonyv vezet6s6rol a D6k5ni Titk6rs6g
gondoskodik.

17. $
Alaptev6kenys6geket v 69z6 Kari szervezeti egys6gek 6s szervez6d6siik

(1) A Kar oktat6si 6s kutat6si szervezeti egys6geinek l6trehozirsirra 6s mtikod6s6re az SZMR
42. $-6ban megltatirozott szab6lyok vonatkoznak, M egyes szervezeti egys6gek

iigyrendjei tov6bbi reszletszab6lyokat is meghat6rozhatnak.

(2) Az oktatilsi 6s kutat6si szervezeti egys6gek a d6k6n vezetoi hat6skor6ben, az al6bbi

telephelyeken mrikodnek:

a) Tessedik Campus:

aa) Agr6rtudom6nyi 6s Vid6kfej leszt6si Int€zet,
ab) Y iz- 6s Kdmyez etgazdiikod6si Int6zet,

b) GazdasigiCampus:

b a) Gazdas 6gtudom6nyi es M6ds zertani Intezet,
bb) TSrsadalom- 6s Vezet6studom6nyi Intdzet,

c) Az Idegennyelvi 6s Ktilkapcsolati Kdzpont tev6kenys6ge mindk6t Campusra kiterjed.

18. S

lntOzeti, tansz6ki szerv ezeti e gys 6gek

(l) Az int5zetek az SZMR 42. $-a szerint szervezodott oktat6si szervezeti egys6gek, melyek
feladatait az intdzetigazgat6 riltal elk6szitett i.igyrendben hatdrozzikmeg.
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(2) Az intdzeti (tansz6ki) 5rtekezlet mrikod6s6re a SZMR 45. $-a vonatkozik, az intezeti

€rtekezleta44. $ (1) bekezd6s alapj6n azintezeti tan6cs feladatait is ell6tja.

le. s
Az int flzetigazgatil, t a n s z 6kvez et 6, int0zeti ko o r d i n 6 t o r

(l) Az oktat5si szervezeti egys6g (a tov6bbiakban: on6ll6 oktat6si szervezeti egys6g)

vezet6s6t azintlzetigazgat6,tansz5kvezetllittla el az SZMR 43. $ alapj5n.

(2) Az intdzethez rendelt oktat6k, kutat6k feladatainak r6szletes megltatdroz6sa munkakori

leir6sban kertil rogzit6sre, amit az intdzetigazgato koteles el6k6sziteni.

(3) Az rntlzetigazgat6 feladatainak segit6s6re intdzeti koordin6tort jelolhet ki, mely nem

minosiil v ezeto beoszt6snak.

20. $

Idegennyelvi 6s Kiilkapcsolati Kiizpont

(1) Az Idegennyelvi 6s Kiilkapcsolati Kozpont feladata:

a) azidegenrtyelv-oktat6s szervez6se, koordin6l6sa, tartalmi 6s m6dszertani fejleszt6se,

b) a Kar valamennyi szervezeti egys6g6nek t6mogat6sa,

c) a Kar nappali 6s levelezo tagozatos hallgat6inak idegen nyelvi k6pzdse, oktatisa, az

idegen nyelvi kompetencia Sltal6nos fejleszt6se,

d) az egyes k6pz6sek kimeneti kovetelm6nyeiben meghatbrozott 61ta16nos 6s szaknyelvi

kovetelm6nyek telj esit6se,

e) a Kar idegennyelv[i szakk6pz6seinek nyelvi koordin6l5sa,

0 akkredit6lt nyelr,vizsgahelyeivel az 6ltal6nos 6s szakmai nyelvvizsg5k koordinillilsa,
szervezdse, bonyolit6sa az intdzm6ny hal1gat6i 6s ktilsos vizsgdz6k szftmhra,

g) a Kar kiilkapcsolatainak (kiilonosen az Erasmus program) koordin6lSsa, bovit6se,

5pol6sa,

h) 6s a kiilfoldi hallgat6k iigyint6z6se.
(2) Az oktat6si szewezeti egys6get kozpontvezeto vezeti, a mrikod6s6re vonatkoz6
r6szl etes szab 6ly okat iigyrend 6llapitj a meg.

(3) A kozpontvezeto munka6rtekezletet tart.

Iv. A DEKAN KoZVETLBN InAxyilAsa ALA TARToZo
FUNKCIONATjS E S SZOLCATUTO SZERVEZF|TI EGYSE GEK

21. $

D6krlni Titkrirsdg

(1) A D6k6ni Titk6rs6g az SZMR 33. $ (8) bekezd6se alapjfin a d6k6n feladatainak
admini sztrativ t6mo gatis ifi v e gzo, v6grehaj t6 szew ezeti egys 69. Fel adatai :

a) a d6k6n vezetSi tev6kenys6g6nek segit6se, koordin6l6sa,
b) a Kari Tan6cs mrikod6s6nek biztosit6sa,
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c) az alaptev6kenys6geket vdgzo szervezeti egys6gek tev6kenys6g6t kiszolg6l6

adminisztrrici6s tev6kenys6gek e116t6sa, koordin6l6sa,

d) kapcsolatot tart azEgyetem vezet6s6vel, a kcizponti szervezeti egys6gekkel, a hallgat6i
rinkorm6nyz attal, a kozigazgatiis kozponti, helyi 6s teriil eti sz erveivel,

e) iigyviteli 6s nyilv6ntart6si feladatok ell6t6s a, az tattdr kezel6se,

0 ellfitja a PR, Sajt6 6s Rendezv6nyszervez6si Fooszt6ly SZMR 59. $ (5) bekezd6s e)

pontja szerinti kari feladatait, valamint:
fa) feliigyeli a Kar online arculat6nak kialakit6s6val 6s fejleszt6s6vel kapcsolatos

feladatokat,

fb) koordin6lja 6s feli.igyeli a helyi sajt6- 6s m6diakapcsolatok kialakitds6t, azok
fenntartds6t 6s tov5bbfej leszt6s6t,

g) a Kar rendezv6nyeinek szervezlse, a szervezls koordinfl5sa,
h) megalkotja 6s folyamatosan aktsalizflja a Kar sajit szabdlyzatait, be1s6 utasit6sokat,

i) nyilvSntartja a Kari testiiletek tagjainak n6vsor6t, koordin6lja azok mrikod6s6t;
j) gondoskodik azKar bllyegzornek enged6lyezdserol,beszerzeser6l, nyilv6ntart6s5r6l.

(2) A D6k6ni Titk6rs6g r6szletes feladatait 6s mrikod6s6t iigyrend hatirozzameg.

V. A KAR TVTUXONESET TAVTOCAT6, XOZPONTI IRANYiTASU
FUNKCIONALIS ES SZOLCATTATO SZERVEZETI EGYSEGEK

22.5
B6k6s megyei Tanulmfnyi Oszt6ly

A kar k6pz6si helyein ellfitla az SZMR 58. $ (1) bekezd6s szerinti feladatokat.

23. S

Az Agrir- 6s Gazdas6gtudomSnyi Kar Kiinyvtdra

(1) A Szent Istviln Egyetem Agrdr- 6s Gazdasigtudom6nyi Kar Kcinfi6ra az Egyetemi
Konpt6r 6s Levlltir szervezeti egys6ge, mely k6t telephelyen mrik<ido
szakk6nyvt6rakb6l 6116 szerve zeti egysdg:

a) Tessedik S6muel K<inyvt6r (Tessedik Campus, Szarvas)

b) B6k6scsabai Konyvtara (Gazdasitgi Campus).

(2) A K6nyvt6r fels6oktatSsi konyvt6r 6s egyben nyilv6nos, tudom6nyos, szakkdnyvt6r is.
(3) A Konpt6rat konyr,'t6rvezeto tinyitja, aki tev6kenys6g6t a d6k5n feliigyelet6vel 6s a

SZMR 50. $-a szentt az Egyetemi Konyvt6r 6s Levlltir igazgat6jdnak szakmai
ko ordin6ci6j a 6s szakmai ir Snyitisa mell ett v e gzi.

(4) A K<inyr,t6r mtik<id6s6re vonatkoz6 szabSlyzatokat az al6bbi dokumentumok
tartalrnazzilk:

a) Konyr,t6ri Ugyrend,

b) Konyvt firhaszndlati Szabilyzat,
c) Gfijt6kori Szabdlyzat.
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24.S
A Kari Gazdasrigi 6s Uzemeltet6si Iroda (KGUI)

(1) A KGUI az egyseges egyetemi gazdasdgi szervezet, a Kancell6ria gazd{ikod6si kerettel
6s keretgazdSlkod5si jogkcirrel rendelkezo kozponti gazdasbgi szewezete, tev6kenys6g6t
az E gy.etem szab illyzatai alapjhn v e gzi.

(2) A KGUI-t a kari gazdashgi 6s i.izemeltet6si irodavezeto irhnyitja.
(3) A KGUI szervezetdre 6s mrikod6s6re vonatkoz6 r6szletes szab6lyokat a kancellSr 6ltal

elfo gadott iigyrendb e n hatSr ozhatj a meg.
(4) A KGUI vegzi a Kar gazdiikodftsi, p6nziigyi rgazgatdsi, szem6lyiigyi valamint mriszaki

ell6t6si, tizemeltet6si 6s informatikai feladatait a Kancell6riirttoz tafioz6 szervezeti
egys6gekkel osszhangban.

(5) A KGUI vbgzi:
a) a kolts6gvet6s tervez6s6vel, az elotinyzatok nyilv6ntartSshval, ap5nzforgalommal, a

p6nzi.igyekkel, a p5nzgazd6lkod6ssal, a kotelezetts6gek teljesit6s6vel, a kovetel6sek
behaj t6s6va1, a ko lts 6gvet6si gazdillko dhs s al o sszefiigg5 feladatokat,

b) a munkaer6-gazdrilkod6ssal, a ber- 6s egy6b juttat6sokkal, a szabads5g
meg6llapitdssal, a t6rsadalombiztosit6si szolgilltatitsokkal, az SZJA-val, a nyugdij-
elok6szit6ssel osszefiiggS teendoket,

c) apenzigyi keretek nyilv5ntart6s6val, apenzgazddlkoddssal, aberuhiailsok p6nziigyi
bonyolit6s6val kapcsolatos munk6kat, a fokonyvi 6s analitikus nyilv6ntart6s
feladatait,
a Kar sz6mviteli rendj6nek betart6s6hoz irinymutat6st ad, ellen6rzi azokbetartdsitt,
a vagyon nyilvSntart6s6t 6s leltdrozilsdt,
besz6mol6k, a kiilonfele statisztikfk 6s egy6b, kolts6gvet6si int6zm6nyekre eloirt
adatszolg6ltatf sok osszeSllit6s5t,

g) a gazdas6gi folyamatba be6pitett ellenorz6ssel kapcsolatos feladatokat,
h) az oktat6s tirgy felt6teleinek brztositirsi$, a sztiks6ges anyagok, eszkozok

beszerzesdt, raktdrozisht bev6telez6s6t, a felesleges k6szletek selejtez6s6t,
hasznosit6s6t,

i) a beszerz6si, az tizemeltet6si, a ferurtart6si p5nzigyi keretek nyllvbntartisilt,
kezel6s6t,

j) koordinrllj a a koll6giumok mrikddtet6s6vel kapcsolatos feladatokat,
k) projekt-koordin6ci6s tev6kenys6get,
l) informatikai rendszer mrik<idtet6s6t.

(6) Az (5) bekezd6s b) pontj6ban foglalt feladatot a d6k6n egyet6rt6s6velvegzi.
(7) A KGUI-re vonatkoz6 tovd'bbi rendelkez6seket az SZMR 6s a vonatkoz6 egyetemi

szab iiyz atok, ut as itiis ok hatdr o zzdk m eg.

VI. HALLGATOI BRDEKKTPVTSNT,NT

2s. $

A Kar Hatlgat6i Onkormfnyzata

(1) A Kar hallgat6i 6rdekk6pviselet6t Kari Hallgat6i Onkorm6nyzat (a tov5bbiakban:
KHOK) l6tja el az Nftv.-ben, az Egyetemi Hallgat6i dnkorm6nyzat 6s a sajht
alap szab 6ly6b an m e gh atdr o zottak sz eri nt.

d)
e)

0
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(2) A KHOK es azEgyetemi Hallgat6i dnkormlnyzat alapszabdly6ban meghatfrozottakra
tekintettel szervezet5nek 6s mrik<id6s6nek r6szletes szab6lyait saj6t alapszabiiyl"ban
hatfirozzameg. Az alapszabtiyt a Kari Tan6cs hagyja j6v5.

(3) A Hallgat6i Onkorm6nyzat mtik<id6s6hez 6s az alapszabtiyhbanmegltatirozott feladatai
v6grehajt6sithoz a tilrgyi felt6teleket a Kar biztositja. A mrikod6shez sziiks6ges anyagi
hozz|jfirulils m6rt6k6t a Hallgat6i Kovetelm6nyrendszer Hallgat6i Juttat5sok 6s T6rit6sek
S zab Llyzata hatfir o zza me g.

VII. VEGYES ES ZARO RBNDELKEZESEK

26. $

(1) Jelen SZMR Kari Kieg6szit6s az SZMR 5. sz6mri mell6klet6t kqezi.
(2) Jelen SZMR Kari Kieg6szit6st a Kari Tandcs 2017. febru6r 15-6n megtartott iil6s6n, a

1012017. (II. 15.) KT szrimri hattrozathval elfogadta.
(3) Jelen SZMR Kari Kieg6szit6s a Szen5tus j6vahagy5s6t kovet6 napon lep hatrllyba,

egyuttal a 181201612017.(09.28.) szen6tusi hatfurozattal elfogadott Kari Kieg6szit6s
hatSlydt veszti.

B6k6scsaba,2017 . febru5r 15.

a Kari Tan6cs titk6ra

Dr. Fut6 Zoltiln

mb. d6krin

a Kari Tan6cs elnoke
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Szcnt Istv'{n Egyetenr

Kar mirkiidisit tiimogaki kiizponti i rin1, itlisir
i cgysigck:

. B{k[s mg]ri1hnulmtryi Osztdly (BMTO)

. KariGazdasrigi is Uz.cmeltetdsi lroda

1. sz6mri fiiggel6k: a AGK szervezeti ilbrhja

Agrir- ds Gazdasdgtudomdnyi Kar

Szcrv ezeti ribra ( Or ganogranr)

(ari Oktatiisi es

Kreditritviteli
Bizottsrig

Kari llallgaloi
l-egyelmi Bizotlsrig

Agmrludomrinyi is
Viddktcjlcsztisi

Intizct

Cazdasiigi Cbmpus

t6

Tcsscdik (.ilmpus
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ACRAR. Ts caznasAGTUDO]\TANYl KAR
SZARVAS . B6K6SCSABA

Cim: Tessedik Campus, 5540 Szarvas, Szabadsig u. 1-3.

Tel.: +36-66-3 13-3 I 1 ; Fax: +36-66-216-858

E-mail: dekan@gk.szie.hu

minSsitett

Gazdasigi Campus, 5600 B6k6scsaba, Balza t. 33.

Tel.: +36-66-524-700; Fax: +36-66441 -220

E-mail: dekan@ek.szie.hu

Iktat6szim: SZIE-AGK/ l8-l /2017.

Jegyzdkiinyv kivonat
a SZIE-AGK Kari TanScs 2017. februfr 15.-i iil6s6r6l

Jelen vannak : Dr. fut6 Zoltitn, Dr. Arp6si Zoltdn, Dr. Simon S6ndor, Dr. Jakab Guszt6v, Dr Egri
Zoltin, Dr. Gombos B6la, Koppanyi P6ter, F6ris GergS

Meehivottak: Birkrlsn6 Uhrin Behta, Terhes Vikt6ria
K.T.titk5r: K6rolyi Andr6s

A Kari Tan6cs az el6terjeszt6st megtfirgyalta 6s 8 igen szavazattal 0 nem 0 tart6zkod6s mellett
timogatja SZIE-AGK SZMR Kari Kieg6szit6s elfogad6s6t az alilbbi kieg6szit6ssel.

11.$. (4) . ba) pontj6ba keriiljon bele ,,amelybo|2-2 f6 min<isitett oktat6, 1-1 fo nem

oktat6),

Szarvas 2017. febru6r 16.


