
A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Tudományos Diákköri Tanács ügyrendje

A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 1/1. első rész Szervezeti és
Működési Rend (továbbiakban SZMR) Kari kiegészítés 9.§ (7) bekezdés valamint a Szent
István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri
Szabályzatának 10.§-a alapján, a Kar Tudományos Diákköri Tanácsa (a továbbiakban:
Tanács) működését érintő kérdésekben a testület a következő ügyrendet (továbbiakban:
Ügyrend) alkotja.

l.§  A Tanács működése

1) A Tanács ülését -  a napirendi pontok megjelölésével -  az elnök hívja össze levélben vagy 
elektronikus levelező rendszeren keresztül, az ülés előtt legalább egy héttel.

2) Az elnök szükség esetén, illetőleg a tagok legalább egynegyedének a tervezett napirendet 
is tartalmazó, írásban benyújtott kezdeményezésére rendkívüli ülést hív össze az ügy 
jellegére tekintettel a legkorábbi, de legkésőbb a kezdeményezés kézhezvételétől számított 
30 napon belüli időpontra.

3) A Tanács az ülésén bármely tag javaslatára tárgyalhat olyan ügyet is, amely az előzetes 
napirendben nem szerepelt. A téma utólagos napirendre tűzéséhez a jelenlévő, szavazati 
joggal rendelkező tagok többségének támogatása szükséges.

4) Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, megválasztott elnökhelyettes 
hiányában az elnök által esetileg megbízott tag vezeti.

5) Az ülésen elhangzottak alapján a titkár jegyzőkönyvet készít, amelynek mellékletét képezi 
az ülés jelenléti íve. A titkár az ülést követő 8 napon belül megküldi a határozatokat is 
tartalmazó jegyzőkönyvet, vagy annak elektronikus változatát a Tanács minden tagjának 
és a meghívottaknak.

6) A Tanács ülésein elfogadott határozatok 8 napon belül a Tanács hivatalos honlapjára 
feltöltésre kerülnek. A döntések nyilvánosságra hozataláról az elnök gondoskodik.

2.§ A Tanács tagjainak delegálása

1) A Tanács tagjai delegálásának előkészítését a még hivatalban lévő Tanács elnöke, 
hiányában a dékán által ezzel a feladattal esetileg megbízott személy végzi.

2) A delegálásra jogosult szervezet, illetőleg önálló oktatási szervezeti egység vezetőjét az 
elnök kéri fel a delegált személyekről szóló javaslata megtételére. A felkérést az elnök 
levélben vagy elektronikus levelezőrendszer segítségével küldi meg.

3) A delegálásra jogosult szervezet, illetőleg önálló oktatási szervezeti egység vezetője 
javaslatát a felkérés kézbesítésétől számított 8 napon belül köteles megküldeni írásban a 
Kar dékánjának.

4) A Kar dékánja összesíti a javaslatokat és a még hivatalban lévő Tanács elnökét írásban 
felkéri az alakuló ülés összehívására az Ügyrend l.§  (1) bekezdésében rögzített 
eljárásrend szerint.

5) A Tanács a tisztségviselőinek megválasztásáról szavazás útján határoz.
6) A személyi javaslatok elfogadásához a jelenlévő tagok többségének szavazata szükséges. 

Szavazategyenlőség, vagy a javaslat elutasítása esetén a dékán 8 napon belül új javaslatot 
tesz a Tanács tisztségviselőinek személyére.

7) A dékán a javaslattételétől számított 8 napon belüli időpontra rendkívüli ülést hív össze 
„A tisztségviselők megválasztása” napirendi pont megjelölésével.

8) Az új javaslat elfogadására az Ügyrend 2,§ (6) bekezdése alkalmazása irányadó.
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3.§ A Tanács tisztségviselőinek visszahívása

(1) Az elnök visszahívásának kezdeményezésére a Tanács szavazati joggal rendelkező 
tagjainak legalább egynegyede -  megfelelő indokolással ellátott — előterjesztése alapján 
kerülhet sor. Az előterjesztést a Kar dékánja részére kell benyújtani. A Tanács titkára a 
kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belül köteles összehívni a Tanács ülését, 
„Az elnök visszahívásának kimondása” napirendi pont megjelölésével. A Tanács az 
ülésen a jelenlévő tagok többségének szavazatával határoz.

(2) Az elnökhelyettes visszahívásának kezdeményezésére a Tanács szavazati joggal 
rendelkező tagjainak legalább egynegyede -  megfelelő indokolással ellátott -  
előterjesztése alapján kerülhet sor. Az előterjesztést a Tanács elnöke részére kell 
benyújtani. A Tanács elnöke a kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belül 
köteles összehívni a Tanács ülését, „Az elnökhelyettes tisztségéből történő 
visszahívásának kimondása” napirendi pont megjelölésével. A Tanács az ülésen a 
jelenlévő tagok többségének szavazatával határoz.

(3) A titkár visszahívásának kezdeményezésére a Tanács szavazati joggal rendelkező 
tagjainak legalább egynegyede -  megfelelő indokolással ellátott -  előterjesztése alapján 
kerülhet sor. Az előterjesztést a Kar dékánja részére kell benyújtani. A Tanács elnöke a 
kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belül köteles összehívni a Tanács ülését, 
„A titkár visszahívásának kimondása” napirendi pont megjelölésével. A Tanács az ülésen 
a jelenlévő tagok többségének szavazatával határoz.

4.§ A Tanács döntéshozatali eljárása

(1) A Tanács döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
(2) Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(3) A Tanács a személyi kérdések kivételével elektronikus rendszeren keresztül történő 

szavazással is határozhat.
(4) Az elektronikus szavazás elrendelésére az elnök jogosult.
(5) A döntésre bocsátott előterjesztés szövegét a szavazás megkezdése előtt az elnök a tagok 

számára levélben vagy elektronikus levelező rendszer útján megküldi. A szavazásra 
rendelkezésre álló idő legalább 3 nap.

(6) Érvényesen szavazni a SZIE Elektronikus Határozathozatali Rendszerén (továbbiakban 
EHHO) keresztül nittps://www.ehho.szie.hu/index.php~) a szavazati joggal rendelkező tag 
EduID azonosítójával történő belépéssel lehetséges.

(7) A leadott szavazat nyilvános, a szavazásra rendelkezésre álló időtartam alatt nem 
változtatható meg.

(8) A szavazás eredménye a szavazás időtartamának lezártát követően az EHHO rendszerből 
ismerhető meg.

(9) A szavazás eredményéről „rendkívüli ülésen hozott határozat” formájában a Tanács 
titkára jegyzőkönyvet állít ki. A jegyzőkönyv kiküldésére és nyilvánosságra hozatalára az 
Ügyrend l.§  (5)-(6) bekezdése az irányadó.

5.§ Záró rendelkezések

(1) A Tanács Ügyrendjét a 2017. április 6-i ülésén elfogadta.
(2) Jelen Ügyrendnek a SZIE GTK Kari Tanácshoz történő benyújtásáról a Tanács elnöke 

köteles gondoskodni.
(3) Jelen Ügyrend a SZIE GTK Kari Tanácsának jóváhagyásának napján lép hatályba.
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Gödöllő, 2017. április 6.

Jóváhagyó záradék

A Kari Tanács 110/2016/2017. KT számú határozatával jelen Ügyrendet jóváhagyta. 

Gödöllő, 2017. április 20.

Dr. Káposzta József 
a Kari Tanács elnöke

V,L4o
Urbánné Malomsoki Mónika 

SZIE GTK TDT elnöke
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