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A Szociális és Egészségtudományi Kar Kari Kreditátviteli Bizottságának ügyrendje 

 

1. A Szociális és Egészségtudományi Kar Kari Kreditátviteli Bizottságának (továbbiakban: SZEK KÁB) 

feladata az átjárhatóság koordinálása és az ismeretanyagok egyenértékűségének vizsgálata. 

2. A SZEK KÁB szavazati joggal rendelkező tagjai: 

a) a dékán, vagy a dékán általi kijelölés alapján, a tanulmányi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettes, 

a SZEK KÁB elnöke (1), 

b) az ápolás- és betegellátás alapképzési szak szakfelelőse, 

c) a szociális munka alapképzési szak szakfelelőse, 

d) a szociálpedagógia alapképzési szak szakfelelőse, 

e) a diakónia alapképzési szak szakfelelőse, 

f) a Tanulmányi Osztály vezetője. 

3. A tagok joga és kötelessége a SZEK KÁB eredményes működésének elősegítése. A tag jogosult és 

köteles:  

a) a SZEK KÁB ülésén részt venni;  

b) akadályoztatása esetén távolmaradását az elnöknek bejelenteni;  

c) a jogszabályokat és egyetemi szabályzatokat betartani;  

d) a SZEK KÁB hatáskörébe tartozó bármely ügyben az ülésen kérdéseket feltenni, intézkedést, 

módosítást kezdeményezni, szavazni;  

e) minden olyan információhoz hozzáférni, amely tagságából eredő feladatai ellátásához 

szükséges.  

4. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a 

levezető elnök szavazata dönt.  

5. Az ülést a SZEK KÁB elnöke hívja össze. A SZEK KÁB ülésére az oktatási ügyekkel foglalkozó 

rektorhelyettest meg kell hívni. 

6. A kérelmek benyújtására vonatkozó előírásokat a TVSZ 12.§ és 5.§ (4) tartalmazza.  

7. A Tanulmányi Osztály a kérelmet haladéktalanul továbbítja a SZEK KÁB elnöke felé, aki további 

információt kérhet a tanulmányokkal érintett oktatási szervezeti egységtől. 

8. A SZEK KÁB ülését az elnök a SZEK KÁB titkárának segítségével készíti elő. A SZEK KÁB titkára 

a Tanulmányi Osztály dékán által kijelölt munkatársa. 

9. A SZEK KÁB ülését az elnök, illetve nevében a titkár hívja össze e-mailben legkésőbb az ülést 

megelőzően öt munkanappal. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az előterjesztések 

összefoglalóját, továbbá a tantárgyfelelősök szakvéleményét.  

10. Amennyiben a tagok egyharmada a napirendi pontok megjelölésével írásban kéri, úgy az elnök 

köteles a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belüli összehívni az ülést.  

11. Rendkívüli esetben a SZEK KÁB rövid úton szóban is összehívható.  

12. Az elnök az ülésekre tanácskozási, illetve referálási joggal meghívhatja mindazokat, akiknek 

jelenlétét szükségesnek tartja.  

13. Az ülést a levezető elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti (levezető elnök).  
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14. A jegyzőkönyvet a titkár, illetve a levezető elnök által kijelölt személy vezeti.  

15. Az ülés megnyitása előtt a jelenlévők aláírják jelenléti ívet, melyet a jegyzőkönyvhöz csatolni kell, 

és szavaznak a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről.  

16. A levezető elnök a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét. A SZEK KÁB 

határozatképesek, ha tagjainak legalább 50 %-a jelen van. 

17. Az ülés határozatképtelensége esetén a levezető elnök megkísérli a határozatképesség helyreállítását. 

Amennyiben ez nem sikerül, kijelöli és jegyzőkönyvbe veszi az újabb ülés időpontját, melyet legalább 

három, de legfeljebb hét munkanapon belüli időpontban határoz meg. Az újabb ülést az elnök a 

jegyzőkönyv csatolásával haladéktalanul összehívja.  

18. A határozatképesség megállapítása után a levezető elnök ismerteti a napirendet, és szavaznak a 

napirendi pontok elfogadásáról, illetve módosításáról.  

19. A kérelmet, előterjesztést és a tantárgyfelelős szakvéleményét a levezető elnök, illetve a levezető 

elnök döntése alapján az előterjesztő, vagy a Tanulmányi Osztály vezetője saját álláspontjával együtt 

röviden ismerteti. Ezt követően a tagok, tanácskozási joggal meghívottak gyakorolják jogaikat.  

20. A vita lezárását követően a levezető elnök felteszi szavazásra a kérdést.  

21. A szavazás eredményét, és a határozat szövegét a jegyzőkönyv tartalmazza (terjedelmes határozat 

esetén csatolmányként). A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés kezdő és záró időpontját, helyszínét, 

napirendi pontonként a vita főbb tartalmi elemeit, a hozzászólást, állásfoglalást, továbbá csatolmányként 

a kérelmet, előterjesztést, írásban előterjesztett tantárgyfelelősi szakvéleményt, valamint a határozatot. 

A jegyzőkönyvet az üléstől számított 8 napon belül írásba kell foglalni. A jegyzőkönyvet a levezető 

elnök, a jegyzőkönyv hitelesítője és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyv írásba foglalásáról 

haladéktalanul értesíteni kell a dékánt és az intézetvezetőket, akik abba betekinthetnek, továbbá a 

jegyzőkönyvet haladéktalanul megküldi az oktatási ügyekkel megbízott rektorhelyettes felé. 

22. A határozatok meghozatalát követően a levezető elnök az ülést berekeszti. 

23. A SZEK KÁB a TVSZ 7.§ (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül hozza meg a határozatot.  

24. A SZEK KÁB határozatait az SzMR 22.§ (7) bekezdésében meghatározott módon hozza.  

25. A SZEK KÁB a határozathozatal során a kérelemnek helyt ad, azt elutasítja, vagy a kérelmezőt 

hiánypótlásra szólítja fel.  

26. Amennyiben a döntéshez nem áll rendelkezésre elegendő információ, és az rövid úton nem 

beszerezhető, úgy a határozathozatalt új ülés kitűzésével, egy alkalommal el kell halasztani. Ezen 

esetben az 23. pont szerinti határidő 30 nappal meghosszabbodik. 

27. Amennyiben az érdemi határozat meghozatalára a kérelem tartalmi hiányossága okán nincs 

lehetőség, úgy a kérelmezőt hiánypótlásra kell felhívni. A hiánypótlásban figyelmeztetni kell a 

kérelmezőt arról, hogy amennyiben annak határidőben nem tesz eleget, úgy az ülés a rendelkezésre álló 

adatok alapján fogja meghozni döntését.  

28. A hiányok pótlására elegendő – legalább 8, legfeljebb 30 napos – határidőt kell szabni. A 23. pont 

szerinti ügyintézési határidőbe a hiánypótlás ideje nem számít bele.  

29. A hiánypótlás kibocsátásával egyidejűleg a hallgatót kötelezni kell az „Általános hiánypótlási díj” 

megfizetésére. A hiánypótlás akkor teljesített, ha legkésőbb a hiányok pótlására biztosított határidő 

utolsó napján fenti díj megfizetésre került. 
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30. A határozat írásba foglalása a TVSZ 7.§ (2)-(3) bekezdései szerint történik, az alábbi 

kiegészítésekkel:  

a) A határozatot a meghozatalától számított 8 munkanapon belül írásba kell foglalni.  

b) A SZEK KÁB döntését a dékán az elnök akadályoztatása esetén írja alá.  

c) A határozat a hallgató részére az átvétel időpontjának és a hallgató aláírásának az Irattárban 

maradó, eredeti példányon, továbbá az átvett kiadmányon való feltüntetésével kézbesíthető 

személyesen. 

31. A SZEK KÁB ügyrendj 2020. február 18. napján lép hatályba. 

 

 


