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Szociális és Egészségtudományi Kar 

Kari Minőségbiztosítási Bizottságának 

Ügyrendje 

 

 

A Szociális és Egészségtudományi Kar Kari Minőségbiztosítási Bizottsága (a továbbiakban: SZEK 

KMB) szervezetére, jogállására, összetételére és működésének rendjére az alábbi ügyrendi normák (a 

továbbiakban: Ügyrend) érvényesek. 

 

1. § A SZEK KMB szervezete, jogállása, összetétele és főbb feladatai 

(1) A SZEK KMB a Szociális és Egészségtudományi Kar Kari Tanácsának állandó bizottsága, 

tevékenységét a kari minőségbiztosítási vezető koordinálásával és irányításával végzi. Saját ügyrend és 

éves munkaterv szerint dolgozik, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá.  

(2) A SZEK KMB összetételét a Kari Tanács határozza meg azzal, hogy elnöke a kari minőségbiztosítási 

vezető, továbbá a bizottságban biztosítani kell valamennyi szak képviseletét is. 

(3) A SZEK KMB és a kari minőségbiztosítási vezető feladatait a Minőségbiztosítási szabályzat 

határozza meg. 

2. § A SZEK KMB működési rendje 

(1) A SZEK KMB elnöke  

a) összehívja és vezeti a SZEK KMB üléseit,  

b) koordinálja a SZEK KMB működését, közvetlen kapcsolatot tart a kar és egyéb szervezeti 

egységek vezetőivel, 

c) gondoskodik a SZEK KMB működéséhez és döntéshozatalához szükséges információkról, 

előterjesztésekről, 

d) távollétében vagy összeférhetetlenség esetén felkérheti a SZEK KMB egy szavazati jogú tagját 

a helyettesítésére, 

e) gondoskodik a SZEK KMB működéséhez szükséges adminisztratív feltételekről, 

f) gondoskodik a SZEK KMB határozatainak szükséges mértékű nyilvánosságra hozataláról és 

végrehajtásáról, 

g) folyamatosan tájékoztatja a Kari tanácsot és a dékánt a SZEK KMB és saját éves munkatervének 

végrehajtásáról, 

h) képviseli a SZEK KMB-t az egyetem, a karok és egyéb szervezeti egységek testületi ülésein és 

vezetői előtt.  

 

(2) A SZEK KMB tagjai 

a) kötelesek aktívan részt venni a SZEK KMB munkájában, 

b) kötelesek a kar munkavállalóit és hallgatóit tájékoztatni a SZEK KMB tevékenységéről, 

c) kötelesek a SZEK KMB elnökének jelezni, ha összeférhetetlenség vagy elfogultság miatt az 

adott napirend vagy kérdés eldöntésében akadályozva vannak, 

d) jogosultak a napirendhez tartozó kérdések eldöntéséhez további szükséges információkat kérni,  

e) jogosultak az általuk képviselt szervezeti egység vagy képzés álláspontját képviselni,  

f) jogosultak SZEK KMB napirendjére és minden tevékenységére javaslatot tenni. 

 

(3) A SZEK KMB ügyvitele  

a) A SZEK KMB feladatainak ellátásához szüksége ügyviteli feladatokról (bizottság összehívása, 

napirendi pontok és előterjesztések továbbítása, iratkezelés) a SZEK KMB elnöke gondoskodik. 
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b) A SZEK KMB üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv elkészítéséről a SZEK KMB 

elnöke által felkért bizottsági tag gondoskodik. A jegyzőkönyv tartalmazza a jelen lévők 

névsorát, az ülés helyét, idejét, napirendjét, a vita lényegét. A SZEK KMB állásfoglalásokat, 

döntés előkészítő javaslatokat évenként folyamatos sorszámozással kell ellátni, és jelölni kell 

az ülés időpontját is. 

 

(4) A SZEK KMB üléseinek előkészítése, az ülések összehívása 

a) A SZEK KMB üléseit az elnök készíti elő.  

b) A meghívókat és az írásos előterjesztéseket legalább négy nappal az ülés időpontja előtt 

elektronikus úton meg kell küldeni a tagoknak és a meghívottaknak. Az írásbeli 

előterjesztéseket az előterjesztő legalább öt nappal az ülés időpontja előtt megküldi az elnök 

részére. 

c) Sürgős esetben a SZEK KMB ülése rövidebb  határidővel is összehívható. 

d) A SZEK KMB feladat- és hatáskörét testületi ülésein gyakorolja. 

e) A SZEK KMB szükség szerint, de legalább évi négy alkalommal ülésezik.  

f) A SZEK KMB elnöke halaszthatatlan döntést igénylő ügyben rendkívüli ülést is összehívhat.  

g) Az elnök köteles összehívni a SZEK KMB ülését a dékán, illetve a tagok egyharmadának 

írásbeli indítványára. 

h) A SZEK KMB üléseit az egyetem előre kijelölt hivatalos helyiségében és meghatározott 

időpontban tartja.  

(5) A határozatképesség és határozathozatal szabályai 

a) A SZEK KMB határozatképes, ha tagjainak több mint fele megjelent.  

b) Határozatképtelenség esetén az elnök a SZEK KMB ismételt ülését az eredetileg meghirdetett 

ülést követő hét napon belüli időpontra köteles összehívni. A SZEK KMB ismételt ülése a 

megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

 
c) A SZEK KMB határozatait, állásfoglalásait a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű 

többségével, általában nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást kell tartani személyügyi 

kérdésekben, illetve abban az esetben, ha a jelenlévő tagok többsége ezt kéri.  

d) A szavazás igen, nem, tartózkodom szavazattal történik. A SZEK KMB különlegesen indokolt 

esetben e-mail útján történő szavazás formájában is hozhat határozatot, illetve állásfoglalást, 

kivéve, ha ez ellen bármelyik tag kifogással él. Az e-mail útján történő szavazás rendjénél 

figyelembe kell venni az SzMR 20/A§-ában foglaltakat. 

 

Budapest, 2020. március 06.  


