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A Szent István Egyetem 

Kertészettudományi Kar Tanácsának ügyrendje 

 
A Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Tanácsa Szent István Egyetem Szervezeti és Működési 
Rendjének 9. számú melléklete a Kertészettudományi Kar Kiegészítése (továbbiakban KETKK) 6. § (1) bek. a) 
pont rendelkezése alapján az alábbi ügyrendet alkotja:1 
 

Az ügyrend hatálya 

1. § 

(1) Jelen ügyrend hatálya a Szent István2 Egyetem Kertészettudományi Kar Tanácsa (a továbbiakban: 
Kari Tanács) működésére terjed ki. 

(2) A Kari Tanács működésével kapcsolatos kérdésekben, melyet a jelen ügyrend nem szabályoz, a 
Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Rendje (a továbbiakban: SZMR) és annak 9. számú 
Kertészettudományi Kari Kiegészítése (a továbbiakban: KETKK) vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni, különösen az alábbi tárgykörökben:3 

a) a Kari Tanács jogállása (SZMR 35.4 § (1) bek.); 

b) a Kari Tanács feladat- és hatáskörének megállapítása (SZMR 35. §, KETKK 6. §)5; 

c) a Kari Tanács működése, határozatképessége és határozathozatali rendje (KETKK 12. §)6; 

d) a Kari Tanács tagjainak jogállása, jogai és kötelezettségei (SZMR 85. §, KETKK 10-11. §.)7; 

e) a Kari Tanács bizottságai (SZMR 39. § (2) bek., KETKK 19.§)8. 

 
A TANÁCS VEZETÉSE 

A Kari Tanács elnöke 

2. § 

(1) A Kari Tanács elnöke a dékán. A Kari Tanács elnöke nem lehet jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv 
hitelesítője és nem lehet a szavazatszedő és -számláló bizottság elnöke vagy tagja 
(összeférhetetlenség)9. 

(2) A Kari Tanács elnöke összehívja és vezeti az ülést. E hatáskörében eljárva: 

a) megnyitja az ülést és felkéri a tanácsülés jegyzőkönyv-hitelesítőjét a feladat ellátására; 

b) megállapítja a határozatképességet a jelenlévő tagok létszámának kihirdetésével, az ülés 
kezdetekor vagy a tanácsülés folyamán beálló határozatképtelenség esetén az ülést azonnal 
berekeszti; 

c) ismerteti a Kari Tanács ülését megelőzően kimentésüket írásban kérő tanácstagok névsorát; 

                                                           
1 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
2
 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 

3
 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 

4
 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 

5
 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 

6
 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 

7
 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 

8
 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 

9
 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
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d) a napirendi pontok ismertetése előtt tájékoztatást ad a Kari Tanács aktuális és előző ülése 
között történt egyetemi és kari eseményekről, dékáni intézkedésekről, közérdekű 
információkról; 

e) beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és külön indoklással ismerteti azon 
intézkedéseket, döntéseket, amelyek során eltérés történt a Kari Tanács javaslatától vagy 
véleményétől; 

f) ismerteti az ülés napirendi pontjait, szükség esetén annak módosítását és kiegészítését 
azzal, hogy a javasolt módosításokról és a kiegészítések napirendre tűzéséről a Kari Tanács 
nyílt szavazással dönt; 

g) ha a Kari Tanács valamely kérdésben titkos szavazással hoz határozatot, a Kari Tanács 
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagjai közül – a jelen ügyrend szabályai szerint – 
kijelöli a szavazatszedő és -számláló bizottság elnökét és két tagját10; 

h) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetőleg lezárja a vitát, felkéri az előadót a napirendi 
pont előterjesztésére, illetőleg – a Kari Tanács eltérő határozata hiányában – az előadó 
távollétében maga terjeszt elő; 

i) felhívhatja a hozzászóló figyelmét arra, hogy hozzászólásának tartalma a tárgyalt napirendi 
ponttól alapvetően eltér, vagy időtartama a Kari Tanács ülésének eredményességét 
veszélyezteti; 

j) meghatározhatja a hozzászólások időtartamát; 

k) tanácskozási joggal nem rendelkező felszólalásra jelentkező esetében, felszólalási jogot 
adhat, és meghatározhatja annak időtartamát, ha előzetesen úgy ítéli meg, hogy a 
felszólalás a napirendi pont anyagához kapcsolódik és közérdekű; 

l) a vita lezárása után felkéri a napirend előterjesztőjét, hogy válaszoljon a hozzászólásokra; 

m) szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és a hozzákapcsolódó módosító javaslatokat a 
jelen ügyrendben meghatározott módon; 

n) tárgyalási szünetet rendelhet el; 

o) a titkos szavazás esetét kivéve megállapítja és kihirdeti a szavazás eredményét; 

p) berekeszti a tanácsülést. 

(3) Amennyiben az adott napirendi pontban a dékán személye érintett, a Kari Tanács korelnöke 
gyakorolja az elnök (2) bek. h)-o) pontja szerinti feladat- és hatáskörét11. 

(4) A Kari Tanács jegyzőkönyv-hitelesítési és – ha a Kari Tanács valamely kérdésben titkos szavazással 
határoz –, a szavazatszedő és -számláló bizottság elnöki és tagsági feladatait rotációs rendszerben, a 
Kari Tanács tagjai látják el. A Kari Tanács üléséről készülő jegyzőkönyvet minden esetben hitelesíteni 
kell, akkor is, ha az adott tanácsülésen titkos szavazásra nem került sor. A rotációs rendszer úgy 
működik, hogy a feladatot a Kari Tanács szavazati joggal rendelkező tagjainak betűrend szerinti 
névsorában következő személy látja el. A Kari Tanács következő ülésén a jegyzőkönyv hitelesítésére, 
valamint a szavazatszedő és -számláló bizottság elnöki és tagsági feladatainak ellátására azt a 
tanácstagot (tanácstagokat) kell felkérni, aki a Kari Tanács betűrendben utolsó azon tagját követi(k), 
aki a legutóbbi alkalommal betöltötte a szavazatszedő és -számláló bizottság elnökének, tagjának 
vagy jegyzőkönyv-hitelesítőjének tisztségét (folyamatosság). A folyamatosság biztosítása a Kari 
Tanács titkárának feladata. A feladatokat a soron következő személyek között a Kari Tanács elnöke 
osztja el. Ha a Kari Tanács ily módon soron következő tagjai közül a Kari Tanács elnökének 
megítélése szerint valaki érintett abban a kérdésben, amely a titkos szavazás tárgya, vagy amelyet a 
Kari Tanács tárgyal (összeférhetetlenség), az érintett tanácstagot nem lehet egyik tisztségre sem 

                                                           
10

 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
11

 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
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felkérni, és a rotációból ki kell hagyni. A Kari Tanács elnöke köteles a Kari Tanács ülésén bejelenteni, 
hogy a soron következő tagot miért javasolja kihagyni, és az érintett tanácstag kérheti, hogy a Kari 
Tanács nyílt szavazással nyilvánítson véleményt az összeférhetetlenség kérdésében. Ha a Kari 
Tanács tagja a rotációból bármely okból kimaradt, visszamenőleges pótlásnak helye nincs.12 

A Kari Tanács titkára és feladatai 

3. § 

(1) A Kari Tanács működésével kapcsolatos igazgatási, ügyviteli és titkársági feladatokat a Kari Tanács 
titkára látja el, akit az SZMR 36. § (2) bekezdés f) pontja alapján az elnök bíz meg. A Kari Tanács 
titkára tevékenységét az elnök útmutatásainak megfelelően végzi. A dékán a Kari Tanács titkárának 
akadályoztatása esetén eseti jelleggel a titkári feladatokkal a Karon az Egyetemmel közalkalmazotti 
jogviszonyban álló munkatársat bíz meg. A Kari Tanács titkárának megbízatása megszűnik, ha:13 

a) visszavonással;14 

b) ha az egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszonya, vagy a Karon történő teljes idejű 
foglalkoztatása megszűnik;15 

c) ha a Kari Tanács titkári megbízatásáról lemond, a lemondó nyilatkozatot a dékánhoz, mint 
megbízóhoz kell írásban benyújtani;16 

d) 17 

e) 18 

(2) A Kari Tanács titkárának feladatai: 

a) szervezi a Kari Tanács üléseit a szükséges technikai feltételek biztosításával 
(teremfoglalás, hangfelvétel, szavazóláda, jelenléti ív stb.); 

b) gondoskodik a meghívó elektronikus úton történő megküldéséről, a napirend és a napirendi 
pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztések közzétételéről a kari tanács hivatalos 
honlapján;19 

c) a Kari Tanács ülésének megnyitása előtt gondoskodik a jelenléti ív aláíratásáról, 
tájékoztatja az elnököt a jelenlévő tanácstagok létszámáról; 

d) a Kari Tanács ülése során folyamatosan figyelemmel kíséri a Kari Tanács 
határozatképességét, a szavazások előtt külön, kifejezetten ellenőrzi azt, és ha a Kari 
Tanács határozatképtelenné válik, erről haladéktalanul tájékoztatja az elnököt; 

e) vezeti a Kari Tanács ülésének jegyzőkönyvét; 

f) a Kari Tanács határozatának megfelelően a Kari Tanács valamennyi határozatát 
megszövegezi, és a határozatok szövegét legkésőbb a Kari Tanács ülését követő 5 
munkanapon belül közzé teszi a Kari Tanács hivatalos honlapján;20 

g) 21 

h) adminisztrációs feladatok ellátásával segíti a Kari Tanács elnökét hatásköre gyakorlásában. 

                                                           
12

 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
13

 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
14

 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
15

 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
16

 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
17

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
18

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
19

 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
20

 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
21

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
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A KARI TANÁCS VÁLASZTOTT ÉS EGYÉB TAGJAI 

A Kari Tanács tagjai 

4. § 

(1) A Kari Tanács összetételét, továbbá a tanácstagok megválasztására, jogaira és kötelezettségeire 
vonatkozó rendelkezéseket az SZMR és a KETKK határozza meg.22 

(2) 23 
(3) 24 
(4) 25 
(5) 26 

a) 27 
b) 28 
c) 29 
d) 30 
e) 31 
f) 32 
g) 33 
h) 34 
i) 35 
j) 36 

A Kari Tanács tagjának kötelességei és jogai 

5. § 

(1) A Kari Tanács tagjának jogait és kötelességeit a SZMR 85. § valamint a KETKK 11. §- határozza 
meg.37 

(2) 38 
a) 39 
b) 40 
c) 41 
d) 42 

(3) 43 

                                                           
22

 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
23

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
24

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
25

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
26

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
27

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
28

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
29

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
30

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
31

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
32

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
33

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
34

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
35

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
36

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
37

 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
38

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
39

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
40

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
41

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
42

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
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a) 44 
b) 45 
c) 46 
d) 47 
e) 48 

(4) 49 

(5) Ha a Kari Tanács választott tagja a Kari Tanács ülésén akadályoztatása miatt nem tud részt venni, az 
SZMR 85.§ (2) bek. b) pontja alapján távolmaradását köteles előre bejelenteni. A bejelentés a 
távolmaradás indokának megjelölésével írásban kell megtenni a dékánnak, mint a Kari Tanács 
elnökének, vagy a Kari Tanács titkárának, legkésőbb a Kari Tanács tervezett időpontját megelőző 
napon.50 

(6) 51 

(7) 52 

A Kari Tanácson részt vevő állandó és alkalmankénti meghívottak 

6. § 

(1) A Kari Tanácsra meghívott, tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottakat a KETKK 7. § (6) 
bek. sorolja fel, a KETKK 7. § (7) bek. rendelkezik az alkalmankénti meghívottakról.53 

(2) Az állandó és alkalmanként meghívott tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, tanácskozási joguk 
azonban kizárólag jogszabály, a SZMR, a KETKK, a jelen ügyrend rendelkezése szerint 
korlátozható.54 

A KARI TANÁCS MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A Kari Tanács összehívása 

7. § 

(1) A SZMR 37.§-ában valamint a KETKK 12.-14. §-ában meghatározottakon túl a kari tanács 
működésére jelen ügyrend rendelkezéseit kell alkalmazni. 55 

(2) A Kari Tanácsot az elnök hívja össze szükség szerint, illetve a félévente elfogadott munkatervben 
meghatározott időpontok szerint, de tanévenként legalább 4 alkalommal.56 

(3) A meghívót és – lehetőség szerint – a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagokat az ülést 
megelőző 5. napon (rendkívül kari tanács esetén 3. napon) kell elérhetővé tenni a tanácstagok 
számára a jelen ügyrendben meghatározottak szerint.57 
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 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
44

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
45

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
46

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
47

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
48
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(4) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés pontos időpontját, helyszínét, a napirendi pontokat az 
előterjesztő(k) feltüntetésével, valamint az üléssel kapcsolatos további lényeges információkat. 

(5) 58 
a) 59 
b) 60 
c) 61 

(6) A Kari Tanács tanácsülését vagy tervezett tanácsülését követő 3, de legkésőbb 15 napon belül 
ismételten össze kell hívni a Kari Tanácsot, ha a Kari Tanács az ülés kezdési időpontjában vagy a 
tanácsülés során határozatképtelenné válik. Az azonos napirenddel, ismételten összehívott Kari 
Tanács a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tanácstagok számától függetlenül határozatképes 
azokban a napirendi pontokban, amelyeket a Kari Tanács a határozatképtelenség miatt nem tudott 
megvitatni, vagy azokban határozatot hozni. Erre a tényre a Kari Tanács tagjainak a figyelmét a Kari 
Tanács megismételt ülésére szóló meghívóban fel kell hívni, de az eredeti (határozatképtelen) kari 
tanácsi ülésre szóló meghívóban erre nem kell utalni. 

A tanácsülés általános szabályai 

8. § 

(1) A Kari Tanács ülései a rendelkezésre álló technikai lehetőségek keretei között (így különösen a Kari 
Tanács helyszínéül szolgáló terem befogadóképességének határáig) nyilvánosak az Egyetem polgárai 
számára (KETKK 14.§). A Kari Tanács helyszínéül szolgáló terem befogadóképességének 
korlátozottságára tekintettel legkésőbb a Kari Tanács ülését megelőző napon kell a részvételi 
szándékot írásban a Kari Tanács titkárának bejelenteni, a jelentkezők a bejelentkezési sorrend alapján 
vehetnek részt az ülésen.62 

(2) A KETKK 14. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvánosság biztosításáról a Kari Tanács titkára 
gondoskodik.63 

(3) A KETKK 12. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint elrendelt zárt ülésen a Kari Tanács 
szavazati joggal rendelkező tagjai lehetnek jelen, továbbá azok a személyek, akik részére a zárt ülést 
elrendelő határozat ezt kifejezetten megengedi. A zárt ülésről a Kari Tanács titkára külön íven 
szövegezett jegyzőkönyvet készít akkor is, ha a nyilvánosságot csak a Kari Tanács ülésének egy 
részéről zárták ki.64 

(4) A zárt ülésen elhangzottakat köteles minden jelenlévő bizalmasan és a vonatkozó titoktartási 
szabályok szerint kezelni, az ülésről készült jegyzőkönyv és hangfelvétel csak a zárt ülésen részt 
vevők számára nyilvános. 

9. § 

(1) A Kari Tanácshoz benyújtott írásos előterjesztésnek határozati javaslatot is kell tartalmaznia, 
amennyiben az előterjesztésről a Kari Tanács határozatot hoz. Az írásos előterjesztésre a Kari Tanács 
tagjai, az állandó és alkalmankénti meghívottak a (2) bek. rendelkezései szerint vagy – amennyiben a 
(2) bek. rendelkezései szerinti feltételek nem állnak fenn – a Kari Tanács ülésén észrevételt, 
módosítási javaslatot tehetnek.65 

                                                           
58

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
59

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
60

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
61

 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
62

 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
63

 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
64

 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 
65

 Módosította a Kertészettudományi Kari Tanács 2017. február 15-én hozott 2/2017. (II.15) határozatával. 



 

 7 

(2) Ha a Kari Tanács tervezett, összehívott ülésének időpontját megelőző 5. napon a Kari Tanács tagjai, 
az állandó és alkalmankénti meghívottak rendelkezésére állt a határozati javaslatot tartalmazó írásos 
előterjesztés, a módosítási javaslatot írásban, indoklással kell megküldeni a Kari Tanács elnökének, 
legkésőbb a Kari Tanács összehívott tanácsülése előtti napon. A határidőt követően, a Kari Tanács 
ülésén módosítási javaslat különösen akkor nem terjeszthető elő, ha a módosító javaslat tárgya 

a) határozati javaslat, 

b) szervezeti és/vagy működési kérdés, 

c) személyi előterjesztés, 

d) kari vagy egyetemi szabályzat-tervezet, vagy ügyrend. 

(3) A módosító javaslat elfogadásáról – a határozathozatalt megelőzően, előzetesen vagy az írásos 
előterjesztésről szóló határozathozatal során – a Kari Tanács dönt. A Kari Tanács jogosult úgy 
dönteni, hogy a Kari Tanács ülésén benyújtott valamely módosító javaslatot nem tárgyalja és annak 
figyelembe vétele nélkül határoz az írásos előterjesztésről. 

(4) A Kari Tanács tagjai rendkívüli előterjesztésüket a Kari Tanács ülésének tervezett időpontját megelőző 
2. napon, írásban nyújthatják be az elnöknek. Az elnök a rendkívüli előterjesztést a napirendi pontok 
ismertetésekor jelenti be. Az előterjesztőnek a Kari Tanácson joga van előterjesztését szóban 
indokolni, az előterjesztés napirendre tűzéséről és annak időpontjáról a Kari Tanács dönt. 

(5) A Kar működését érintő kérdésben a Kari Tanács tagja jogosult a dékánhoz interpellációt intézni. Az 
interpellációt legkésőbb a Kari Tanács tervezett ülését megelőző 3. napon kell a dékánhoz írásban 
benyújtani. Az interpellációra a dékán vagy az általa felkért dékánhelyettes a Kari Tanács ülésén 
válaszol, ezt követően az interpelláló viszontválaszra jogosult. Az interpellációra adott válasz 
elfogadásáról vagy elutasításáról az interpelláló a viszontválasz keretében nyilatkozik, a Kari Tanács 
tanácsülése pedig nyílt szavazással, vita nélkül határoz annak elfogadásáról. Ha a választ a Kari 
Tanács nem fogadja el, az ügy megvizsgálására, illetve a szükséges javaslatok megtételére kari 
bizottságot kell alakítani, amely a Kari Tanács következő ülésén beszámol munkájáról. 

(6) Valamely napirendi pont tárgyalása során a Kari Tanács tagjai kérdést intézhetnek a napirend 
előterjesztőjéhez, az előterjesztő a kérdésre – lehetőség szerint – a tanácsülésen válaszol. Az 
előterjesztő – alapos okkal – a válaszadásra haladékot kérhet és kaphat a Kari Tanács soron 
következő üléséig. Ebben az esetben a Kari Tanács soron következő tanácsülésen a válaszadásra a 
napirendi pontok tárgyalása előtt, az elnök tájékoztatója után kerül sor. 

A határozathozatal 

10. § 

(1) A Kari Tanács határozathozatalra vonatkozó rendelkezéseit a KETKK 12. § (4)-(11). bek. határozza 
meg jelen ügyrend kiegészítéseivel.66 

(2) A Kari Tanács akkor határozatképes, ha a tanácsülés megnyitásakor és szavazáskor a szavazati 
joggal rendelkező tagoknak több, mint 60%-a jelen van (tehát legalább 15 fő).67 

(3) A Kari Tanács – jogszabály, egyetemi szabályzat illetve kari szabályzat eltérő rendelkezése hiányában 
– egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással (kézfeltartás útján) hozza határozatait. A szavazásra 
jogosult dönthet úgy, hogy tartózkodik a szavazás során.68 

(4) 69 

(5) 70 
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(6) 71 

(7) Ha valamely előterjesztéshez módosító javaslat érkezik, azt a vita során ismertetni kell. Valamennyi 
módosító javaslatot külön-külön kell szavazásra bocsátani, a szavazásra bocsátás sorrendjéről a Kari 
Tanács elnöke dönt. A módosító javaslat elfogadásához minden esetben olyan mértékű szavazati 
többség szükséges, amilyet az ügyben alkalmazni rendelt jogszabály, egyetemi vagy kari szabályzat 
az adott ügyre előír. Ha valamely módosító javaslatot az ügyben a Kari Tanács már elfogadott és az 
elfogadott módosító javaslat más módosító javaslat elfogadását tartalmilag kizárja, az elnök dönthet 
úgy, hogy az utóbbi módosító javaslatot nem bocsátja szavazásra. 

(8) A Kari Tanács elnöke név szerinti szavazást rendel el, ha azt a Kari Tanács bármely tagjának 
indítványára a Kari Tanács jelenlévő szavazati joggal rendelkező tanácstagjainak több mint fele nyílt 
szavazással megszavazza. Ilyen esetben a Kari Tanács titkára a jelenléti ívben meghatározott 
sorrenden felolvassa a szavazásra jogosultak nevét, akik nevük elhangzását követően bemondják 
szavazatukat („igen”, „nem”, „tartózkodom”).72 

(9) 73 

(10) A titkos szavazás lebonyolítása szavazólapon történik, a szavazólapot a Kari Tanács titkára elkészíti 
és lepecsételi. A szavazólapon egyértelműen és pontosan, eldöntendő kérdés formájában kell 
feltüntetni azt a kérdést, amelyben a szavazás történik, valamint az „igen” és „nem” szavakat. Titkos 
szavazás esetében „tartózkodom” szavazatnak nincs helye. A szavazatokat a szavazatszedő és -
számláló bizottság elnöke és tagjai gyűjtik össze. Érvényes az a szavazat, amelyen a szavazásra 
jogosult egyértelműen (különösen aláhúzással, keretezéssel, karikázással stb.) választott az „igen” és 
„nem” lehetőségek között, ha a szavazáskor az érvényességnek nem volt különös feltétele (például 
több jelölt közül csak meghatározott számú jelöltre lehetett érvényesen „igen” szavazatot adni.). Arról, 
hogy valamely szavazat érvénytelen-e, a jelen ügyrend szabályait alkalmazva a szavazatszedő és -
számláló bizottság határoz nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. 74 

(11) Titkos szavazás során érvénytelen a szavazat: 

a) ha nem a szavazólapon előírt módon történt a szavazat megjelölése, 

b) ha mindkét vagy egyik választ sem jelölték be, 

c) ha a lehetségesnél több jelöltre szavaztak, 

d) ha a vélemény-nyilvánítás nem egyértelmű. 

(12) A szavazatok értékelésénél az érvénytelen szavazato(ka)t figyelmen kívül kell hagyni. Ha a leadott 
szavazatok több mint 20%-a érvénytelen, a szavazást meg kell ismételni. 

(13) A szavazatszámláló bizottság a titkos szavazás eredményét a Kari Tanács titkára által erre a célra 
elkészített ellenőrzőlapon rögzíti és összesíti. Az ellenőrzőlapot a bizottság valamennyi tagja aláírja. A 
bizottság elnöke megsemmisíti a fel nem használt szavazólapokat, a szavazás során leadott 
szavazólapokat pedig hátoldalukon saját kezű szignójával látja el. A bizottság elnöke az aláírt 
ellenőrzőlapot, valamint a leadott, szignált szavazólapokat a szavazás eredményének ismertetését 
követően átadja a Kari Tanács titkárának. 

(14) Személyi előterjesztés esetén – különösen bizottságok megválasztásakor –, ha az ügyben titkos 
szavazás útján történik határozathozatal, a szavazólapra az előterjesztésben javasolt személyek 
felkerülnek, ha a jelen ügyrend 9. § (2) bek. rendelkezésében leírt feltétel megvalósult és újabb 
javaslat az ott leírt időpontig nem érkezett a Kari Tanács elnökéhez. Ha a rendelkezésre álló 
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határidőben új (módosító) javaslat érkezett, a módosító javaslatról a Kari Tanács nyílt szavazással 
dönt, alkalmazva a jelen ügyrend 10. § (7) bek. rendelkezéseit. 

(15) Kivételesen sürgős és indokolt esetben, amennyiben a Kari Tanács összehívására idő hiányában nem 
kerülhet sor, vagy a Kari Tanács összehívása aránytalan költségtöbbletet okozna, az elnök, vagy 
távollétében az általa megbízott tanácstag, írásban kérheti a Kari Tanács szavazati jogú tagjainak 
véleményét, olyan, a Kari Tanács véleménynyilvánítási hatáskörébe tartozó, nem személyi jellegű 
kérdésben, amely a Kar alaptevékenységét nem érinti (írásbeli szavazás). Írásbeli szavazás 
rendelhető el akkor is, ha valamely kitüntetés odaítélése ügyében a Kari Tanács döntési, javaslattevő 
vagy véleményező hatáskörrel rendelkezik. Ebben az esetben a Kari Tanács elnöke oly módon kérheti 
a szavazati joggal rendelkező tanácstagok állásfoglalását, hogy a szavazatok leadása során biztosítja 
a névtelenségét. Ha az írásbeli szavazás elrendelése ellen a tanácstagok 15%-a (4 fő) tiltakozik, a 
Kari Tanács ülését haladéktalanul össze kell hívni. 

(16) Titkos szavazás és írásbeli szavazás esetén a szavazó lapokat a szavazást követő 90. napon meg 
kell semmisíteni, az ezt megelőző időszakban zárt, lepecsételt borítékban a Kari Tanács 
jegyzőkönyvéhez kell csatolni, írásbeli szavazás esetén ugyanígy elkülönítve tárolni. E feladatok 
ellátásáért a Kari Tanács titkára felel. A szavazatok esetleges újraszámlálása érdekében a 
szavazólapok megsemmisítéséig a Kari Tanács elnöke vagy a tanácstagok legalább 50 %-a (12 fő) 
írásban tehet indítványt, indokolva az újraszámlálás szükségességét. Az indítványról a Kari Tanács 
minősített többséggel, név szerinti szavazással határoz. 

(17) Ha a titkos szavazás során rangsort kell felállítani jogszabály, egyetemi, kari szabályzat alapján, akkor 
csak „igen” rovat szerepel a szavazólapon és az „igen” szavazat jelzését az első helyre sorolt személy 
vagy tárgy nevéhez rendelt mezőbe kell tenni. A rangsort az „igen” szavazatok száma alapján kell 
megállapítani. Amennyiben a szavazás során egyik pályázó sem kapja meg a jelenlévő tanácstagok 
több mint felének támogatását, úgy a Kari Tanács ugyanazon ülésén második szavazási fordulót kell 
tartani, ahol a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem vesz részt, a rangsorban az utolsó helyet 
foglalja el. Amennyiben kettő vagy több azon jelöltek száma, akik azonos számú szavazatot kaptak 
utolsó helyen, közöttük újabb szavazással kell eldönteni a rangsorban elfoglalt helyüket. Az eljárás 
mindaddig folytatódik, míg két jelölt marad a listán, és a továbbiakban csak az ő személyükről szavaz 
a Kari Tanács. Szavazategyenlőség esetén a szavazást mindaddig folytatni kell, amíg valamelyik jelölt 
megkapja a szükséges számú szavazatot.75 

A tanácsülések dokumentálása 

11. § 

(1) A Kari Tanács üléséről hangfelvétel készül, amelynek kizárólagos célja a jegyzőkönyv pontos 
elkészítése és a jegyzőkönyv-hitelesítés elősegítése. A hangfelvétel nem nyilvános, azt csak a Kari 
Tanács elnökének előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján, különösen indokolt esetben lehet 
visszahallgatni, kivéve a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv-hitelesítőt, akik a hangfelvétel 
visszahallgatására jogosultak. A hangfelvételt a tanácsülést követő 90. napon meg kell semmisíteni, 
ha a tanácsülésről a Kari Tanács döntése szerint jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyv elkészült 
és azt a Kari Tanács erre a tanácsülésen felkért tagja hitelesítette, a Kari Tanács elnöke és titkára 
aláírta. 

(2) A Kari Tanács üléséről szószerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, amely – illetőleg amelynek mellékletei 
– tartalmazza, illetőleg tartalmazzák a tanácsülés legfontosabb történéseit, eseményeit, adatait, így 
különösen: a meghívó szövegét, a meghívottak és a jelenlévők névsorát, a határozatképesség 
megállapítását, a Kari Tanács ülését megelőzően a kimentésüket írásban kérő tanácstagok névsorát, 
az elhangzott fontosabb tájékoztatásokat és bejelentéseket, a javasolt és az elfogadott napirendet, az 
előterjesztések szövegét, a hozzászólók megnevezését és hozzászólásuk lényegét, a határozati 
javaslatokat és a Kari Tanács határozatait, továbbá azt, hogy a Kari Tanács az egyes határozatokat 
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milyen szavazati arányban fogadta el, továbbá valamennyi hozzászólást szó szerint kell 
jegyzőkönyvbe venni76 

(3) 77 

(4) 78 

(5) A Kari Tanács határozatait külön íven, írásban is rögzíteni kell. 79 

(6) A határozatokat, illetőleg a több határozatot tartalmazó okiratot a Kari Tanács elnöke és a Kari Tanács 
titkára írja alá. A Kari Tanács határozatait naptári évenként kell sorszámozni. A sorszám mellett fel kell 
tüntetni a kari tanács ülésének időpontját. Pl.: 2/2004. (III. 25.) KETK határozat. 

(7) A Kari Tanács üléséről készített jegyzőkönyvet a Kari Tanács elnöke, a jegyzőkönyv-hitelesítő és a 
Kari Tanács titkára írja alá. 

(8) Az elfogadott kari szabályzatokat jóváhagyó záradékkal kell ellátni, mely tartalmazza az elfogadás 
dátumát, a határozat számát, az elnök és a Kari Tanács titkárának aláírását.80 

 

Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések 

12. § 

(1) 81 

(2) A jelen ügyrendet a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának Tanácsa 2008. február 
20-i ülésén hozott 7/2008. sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadta, módosítva ezzel a Kari 
Tanács 59/2004 (X. 01.) számú határozatát. 

(3) Jelen ügyrendet a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának Tanácsa 2017. február 15-i 
ülésén módosította. A módosítások az elfogadását követő napon lépnek hatályba.82 

Budapest, 2017. 02. 15. 

 

 

 Dr. Hegedűs Attila Almási-Tóth Katalin 
 dékán, a Kari Tanács elnöke a Kari Tanács titkára 
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