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ELSŐ FEJEZET 
 

1. § 
 

A Kar neve, címe, törvényes képviselője 
 

(1) A Kar neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 
 

(2) A Kar nevének rövidítése: NymE AK 
 

(3) A Kar idegen nyelvű megnevezése: 
Angolul: Apaczai Csere Janos Faculty, The University of West Hungary 
Franciául: Faculté Apaczai Csere Janos, Université de Hongrie de l’Ouest  
Németül: Apaczai Csere Janos Fakultät der Universität von Westungarn 
 

(4)  A Kar címe: 9022 Győr, Liszt F. u. 42. 
 

(5) A Kar törvényes képviselője a SZMSZ Szervezeti és Működési Rend 35.§ alapján a rektor 
által kinevezett dékán. Képviseleti joga önálló és általános. A dékán képviseleti jogát 
meghatározott ügyekben állandó jelleggel vagy esetileg átruházhatja. Az általa átadott 
hatáskör tovább át nem ruházható. A rendelkezés érvényessége írásbeliséghez kötött.  
 

(6) A Kar nevében aláírásra a dékán jogosult, ezt a jogot a dékánhelyettesekre írásban 
átruházhatja.  

 
2. § 

 
A Kar bélyegzője, címere 

 
(1) A Kar bélyegzője kör alakú „Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 

Győr, 1” feliratú lenyomat, közepén Magyarország címerével. 
Ezt a lenyomatú körbélyegzőt kell használni a cégszerű aláírásnál. 

 
(2) A dékán által egy személyben aláírt leveleken „Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai 

Csere János Kar Dékánja” lenyomatú körbélyegzőt kell alkalmazni. 
 
(3) A Könyvtár irányítójának aláírási jogkörébe tartozó dokumentumok esetében „Nyugat-

magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, Könyvtár, „sorszám” ” 
lenyomatú körbélyegzőt kell használni. 

 
(4) A Kar felsőfokú szakképzései és felnőttképzései esetében a szakképesítés megszerzését 

igazoló bizonyítványokon a 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet 32.§ (10) bekezdése által 
leírt körbélyegzőt kell használni. Ennek külívén a „Nyugat-magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Kar”, belívén a „mellett működő szakmai vizsgabizottság, Győr, 
Liszt F. u. 42.” felirat olvasható, középen pedig a Magyar Köztársaság címere látható. 

 
(5) Az egyes intézetek, intézeti tanszékek és más szervezeti egységek nevét is tartalmazó 

hosszú bélyegzőt csak kiadmányozásnál szabad használni az arra jogosultnak. 
 
(6) A bélyegzőlenyomatokról a Dékáni Hivatal nyilvántartást vezet. 
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(7) A Kar címere (emblémája) és leírása: 
 

      AK vizuális megjelenése:  
 
A megjelenés két részre osztódik: 
 

(8) Embléma 
Az embléma további két egységre bontható: 
a) Latin nyelvű szöveggyűrű, melyben az Egyetem latin nyelvű  felirata olvasható, 
a selmecbányai anyaintézmény alapítási  dátumával: 

UNIVERSITAS HUNGARIAE OCCIDENTALIS, ANNO 1735.  
A felirat  Stone Print betűtípussal dupla gyöngysortól övezve íródik körbe. 
 
b) Apáczai Csere János Magyar Enciklopédiájának borítóján  megjelenő nyomdajelre 
utaló, nyitott könyvből növekvő  gyümölcsöző fa, mely szalagot tart. A szalag 
felirata: 

ET FLORE ET  FRUCTU (jelentése: „Virággal és gyümölccsel”) 
 
 

(9) Felirat: 
– Az embléma megjelenéséhez alkalmazkodva alatta, illetve melléje  zárva olvasható 
az Egyetem és a Kar teljes neve, az adott  nyelvterületnek megfelelően.  
– Nyomtatott kiadványokon a Stone Sans és Stone Serif betűtípusok  használatosak. 
– Irodai alkalmazásban Arial és Times típusok alkalmazandók. 
– Az alkalmazás részleteit az Apáczai Csere János Kar arculati kézikönyve 
tartalmazza. 
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3. § 
 

A Kar feladata 
 

(1) A Kar feladata az Egyetem SZMSZ-ében meghatározott feladatok kari szinten történő 
megvalósítása. 
A Kar alapvető feladata a felsőfokú szakemberképzés az alábbi tudományágakban: 

− neveléstudományok,  
− multidiszciplináris bölcsészettudományok,  
− gazdálkodás- és szervezéstudományok,  
− szociológiai tudományok, 
− sporttudományok.  

 
A Kar feladata továbbá: 

a) az egyetemes emberi, valamint a nemzeti értékek és az erkölcsi normák 
tiszteletének, az egyéni és közösségi felelősségérzetnek, feladatvállalásnak a 
kifejlesztése; 

b) az egészséges életvitelnek, valamint a permanens művelődés igényének és 
képességeknek a kialakítása. 

 
(2) A Kar a feladatait oktatással, tudományos kutatással, művészeti tevékenységgel, 

továbbképzéssel, hazai és nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok ápolásával, 
tudományos, könyvtári és más szolgáltatások nyújtásával, valamint az egészséges életmód 
és testedzés feltételeinek biztosításával valósítja meg. 
 

(3) A Kar oktató tevékenységéhez tartozik: 
a) főiskolai szintű képzés (kimenő rendszerben) 
b) alap- és mesterképzés nappali és levelező tagozaton 
c) felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozaton (kimenő rendszerben) 
d) felsőoktatási szakképzés nappali és levelező tagozaton  
e) szakirányú és általános továbbképzés levelező tagozaton 
f) részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés 
g)  különböző keretek között folyó továbbképzés: 

fa)   felnőttképzés 
fb)   távoktatás 

h) szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam szervezése, valamint szociális alap- 
és szakvizsgáztatás.1 

 
(4) A Kar az oktatómunka színvonalának emelése érdekében támogatja az oktatók 

tudományos és művészeti tevékenységét, továbbá nemzetközi kapcsolatokat tart fenn. 
 
(5) A Kar költségtérítéses szolgáltatásként, illetve kiegészítő tevékenységként alapfeladatai 

ellátásának sérelme nélkül - külső megbízók, megrendelők számára oktatási, kutatási, 
fejlesztő, szaktanácsadó, szolgáltató és egyéb feladatokat (intézményi infrastruktúra 
szabad kapacitásának hasznosítása) láthat el. 

 
(6) A Kar - az iskolarendszeren kívüli oktatás szabályai szerint - felső- és középfokú 

tanfolyami képzést, továbbképzést, átképzést is folytathat, s ennek megfelelő 

                                                 
1 Módosítva a Kari Tanács 22/2012. (05.10) sz. határozatával 
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tanúsítványt, bizonyítványt adhat ki. 
 

(7) A Kar - szakképzésre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – költségtérítéses 
formában, illetőleg kiegészítő tevékenységként iskolai rendszeren kívüli szakképzést is 
folytathat. 

 
(8) A Kar a feladatait az oktatók, a tudományos kutatók, más foglalkoztatottak és a 

hallgatók együttműködésével látja el. A gazdasági, a műszaki, a tanulmányi és az 
informatikai szolgáltatási tevékenységet az Arrabona Egyetemi Központ 
közreműködésével végzi. 
 

(9) A Kar a NymE önálló igazgatással, szakmai önállósággal, keretgazdálkodási jogkörrel 
rendelkező oktatási szervezeti egysége. 

 
(10) A Kar jogköre: 

- saját ügyrendjének kialakítása, 
- az oktatók, a kutatók, más foglalkoztatottak, vezetők kiválasztása a 

Foglalkoztatási Követelményrendszer előírásai szerint, 
- a Karra történő felvétel feltételeinek meghatározása, a jelentkezők 

kiválasztása, 
- tantervek, tananyagok, képzési programok meghatározása, az alapképzés, 

mesterképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés és egyéb 
továbbképzések megszervezése, a végzettséget igazoló okiratok kibocsátása, 

- tudományos kutatási és művészeti program kidolgozása, kutatási feladatok 
szervezése, 

- a Kar részére jóváhagyott pénzügyi eszközök, források és előirányzatok feletti 
rendelkezési jog gyakorlása a Gazdálkodási Szabályzat előírásai szerint, 

- nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása és fejlesztése. 
 

4. § 
 

A Kar által folytatott képzések 
 
 
(1) A Karon folyó képzés szintjei: 
 

a) alapképzés (BA/BSc) 
- andragógia alapszak 
- gyógypedagógia alapszak 
- rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszak 
- szociálpedagógia alapszak 
- tanító alapszak 
- turizmus-vendéglátás alapszak 
- üzleti szakoktató (2013-tól kimenő rendszerben) 

 
b)  mesterképzés (MA/MSc) 

- emberi erőforrás tanácsadó mesterszak 
- kulturális mediáció mesterszak 
- rekreáció mesterszak 
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c) felsőfokú szakképzés 
- idegenforgalmi szakmenedzser (2013-tól kimenő rendszerben) 
- vendéglátó szakmenedzser (2013-tól kimenő rendszerben) 

 
d) felsőoktatási szakképzés (FOSZK) 

- szociális és ifjúsági munka  
- turizmus-vendéglátás 

 
e) szakirányú továbbképzések 

- A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő 
- Digitális médiakommunikáció 
- Drámapedagógia 
- Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia 
- Gyógytestnevelés tanítására felkészítő 
- Információs és kommunikációs technológiák (IKT) 
- Környezet- és tárgykultúra 
- Mentálhigiénés segítő 
- Múzeumpedagógia tanítására felkészítő 
- Pedagógiai terápia 
- Pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban 
- Roma társadalomismeret 
- Sakkpedagógia 
- Szociális menedzser 
- Szociális munka tereptanár 
- Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére  
- Turisztikai desztináció menedzsment szervezetének vezetésére és 

működtetésére felkészítő 
- Vallási turizmus szervezésére, vezetésére felkészítő 
- Zenei kultúrát fejlesztő pedagógus  
- Digitális médiakommunikáció területen pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 
- Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő 
- Életvitel és kézművesség szakterületen pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 
- Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 
- Mérésmetodikai, minőségbiztosítási és szakértői feladatok ellátására és 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő 
- Mozgásfejlesztés szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő 
- Múzeumpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő 
- Pedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészítő 
- Roma társadalomismereti szakterületen pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 
- Tárgy- és környezetkultúra szakterületen pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 
 
 

 
f) kiegészítő képzés 
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- angol, német, francia idegen nyelvi műveltségterület posztgraduális 
képzés 
 

g) továbbképzések 
- erkölcstan 

 
 

MÁSODIK FEJEZET 
 
 

5. § 
 

A Kar szervezeti felépítése 
 

(1) A Kar szervezeti felépítésének organogramját a jelen Ügyrend 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 

 
(2) A Karon az oktatás, a tudományos- és művészeti tevékenység a Kar intézeteiben, valamint 

azok intézeti tanszékein folyik. 
Az intézet több intézeti tanszéket, esetleg más szolgáltató egységet is magába foglaló 
oktatási-kutatási szervezeti egység, amely az oktatás, illetve a kutatás hatékony 
összehangolása, a fejlesztendő területek kibontakozása érdekében létesül. Az intézet egy 
vagy több szak, vagy szakon belül több tantárgy /tanegység képzési, tudományos kutatási 
és oktatásszervezési feladatait látja el. 
Az intézetet az intézetigazgató vezeti.  
 

(3) Az intézeten belül a feladatok megvalósítását elősegítendő nem önálló egységek (pl. 
intézeti tanszék, laboratórium) is működhetnek. 
 

(4) A Kar intézetei: 
 

Bölcsészet-és Társadalomtudományi Intézet: 
Társadalomtudományi, Felnőttképzési és Közművelődési Intézeti Tanszék 
Humánerőforrás-fejlesztési Intézeti Tanszék 
 
Matematikai, Informatikai és Természettudományi Intézet: 
 
Matematika és Természettudományi Intézeti Tanszék 
Informatikai Munkacsoport 

 
Neveléstudományi és Szociális Képzési Intézet: 
Pedagógiai Intézeti Tanszék 
Gyógypedagógiai Intézeti Tanszék 
Művészetpedagógiai Intézeti Tanszék  
Szociálpedagógiai Intézeti Tanszék  
 
Nyelvi, Irodalmi és Kommunikációs Intézet: 
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék 
Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék 
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Sporttudományi Intézet: 
 
Rekreológia Intézeti Tanszék 
Testnevelési Intézeti Tanszék 
Egészségtudományi Laboratórium 

 
Turizmus Intézet: 
Idegenforgalmi Intézeti Tanszék 
Vendéglátó Intézeti Tanszék 

 
 

 
6. § 

 
A Kar vezetése 

 
(1) A Kar vezetése jelen Ügyrendben és az Nftv-ben meghatározott módon az egyénileg 

felelős vezetők és a testületi szervek között megosztott hatáskörök gyakorlása útján, ezek 
együttműködésével valósul meg. 

 
(2) A Kar vezetésével kapcsolatos központi feladatokat a Kari Tanács és a dékán látja el. 
 
(3) A Kar vezető testületeiben a jogszabályban, az SZMSZ-ben és az Ügyrendben 

meghatározott módon oktatók, hallgatók és munkatársak is részt vesznek. 
 
 
 

7. § 
 
(1) A Kar testületei és fórumai 

a) Választott vezető testület:  
− a Kari Tanács 

b) Tanácsadó és egyéb testületek: 
− vezetők értekezlete, 
− a Kari Tanács állandó bizottságai és ad hoc testületei 
− intézeti értekezlet  
− intézeti tanszék értekezlete 

c) Fórumok: 
− Kari értekezlet 

d) Hallgatói Önkormányzat és annak alárendelt testületei: 
- Juttatási és Térítési Bizottság, 
- Kollégiumi Bizottság, 
- Tudományos Diákköri Tanács, 
- Sport és Kulturális Bizottság. 
 

Az egyetemi Közalkalmazotti Tanácsban a Kart egy fő képviseli. 
 

8. § 
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(1) A Kart öt évre megbízott vezetők irányítják. 
 

a) A rektor által megbízott vezető a dékán. 
b) A Kari dékán által megbízott vezetők: 

- a dékánhelyettesek, 
- az intézetigazgatók. 

 
(2) A dékán, a dékánhelyettes és az intézetigazgató munkakörök betöltése pályázat útján 

történik. A pályázati eljárás rendjét az SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszer IV. 
fejezete tartalmazza. 

 
 

9.§ 
 

A Kari Tanács 
 
(1) A Kari Tanács a Kar legfelsőbb szintű vezető testülete, amely döntési, ellenőrzési, 

véleményezési, jóváhagyó, beszámoltató, megsemmisítő és javaslattételi jogokkal 
rendelkezik. A Kari Tanács elnöke a dékán. A Kari Tanács szavazati joggal rendelkező 
taglétszáma: 23 fő. 

 
(2) A Kari Tanács tagjainak többségét – beleértve az elnököt is – az oktatók és kutatók által 

választott tagoknak kell alkotniuk. A Kari Hallgatói Önkormányzat a Kari Tanács 
létszáma legalább 20, legfeljebb 25%-ának megfelelő számban delegál képviselőt. Az 
egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok képviselőinek létszáma nem lehet több, mint a 
Kari Tanács létszámának 5%-a, de legalább 1 fő. 

 
(3) A Kari Tanács tagjainak megbízatása négy év.  
 
(4) A Kari Tanács tagja csak olyan hallgató lehet, aki az adott félévre beiratkozott. A 

hallgatói képviselők esetében a mandátum legalább egy, de legfeljebb három évre szólhat. 
 

A Kari Tanács tagjai: 
Hivatalból tagjai: 

a) a dékán 
 

Választás alapján tagjai: 
a) oktatók (15 fő) 
b) hallgatók (6 fő) 
c) egyéb munkakörben foglalkoztatottak képviselője (1 fő). 

 
(5) A Kari Tanács munkájában részt vesznek állandó és alkalmankénti meghívottak is. 

 
(6) A Kari Tanács ülésein tanácskozási joggal, állandó meghívottként vesznek részt: 

 
a dékánhelyettesek, 
az intézetigazgatók, az intézeti tanszékek irányítói, 
a jogi referens (aki egyben a Kari Tanács titkára), 
az Arrabona Egyetemi Központ igazgatója, 
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a Kari Könyvtár vezetője, 
a gyakorlóiskola igazgatója, 
a Közalkalmazotti Tanács kari képviselője, 
a szakszervezet képviselője, 
az előző dékán,  
Famulus Oktató Szálloda igazgatója. 

 
(7) A napirendi pontokat tartalmazó meghívót a rektornak és a kancellárnak is meg kell 

küldeni. 
 
(8) A dékán a Kari Tanács ülésére az említetteken kívül mást is meghívhat, ha részvételét a 

napirendi pont megvitatásában szükségesnek tartja. 
 

(9) A Kari Tanács választott tagjainak szavazati joga személyhez kötött. Minden tagnak egy 
szavazati joga van. 
 

(10) A Kari Tanács választott tagjainak választási eljárásáról a Szervezeti és Működési 
Szabályzat I. része rendelkezik. 

 
 

10. § 
 

(1) A Kari Tanács működésével kapcsolatos igazgatási és ügyviteli feladatok ellátásáról a 
Kari Tanács titkára gondoskodik. A Kari Tanács titkára a tevékenységét a dékán és a Kari 
Tanács útmutatásainak megfelelően látja el, munkájához igénybe veheti a Dékáni Hivatal 
dolgozóinak segítségét. 

 
 
 

11.§ 
 

A Kari Tanács hatásköre 
 

(1) A Kari Tanács alapvető feladatait és hatáskörét az SZMR 33. §-a, részletes feladatait és 
hatáskörét a Kar Ügyrendje határozza meg. A Kari Ügyrendet a Kari Tanács javaslatára a 
Szenátus hagyja jóvá. 
 

(2) A Kari Tanács hatáskörében meghatározza az SZMR 33. §-t meghaladóan a Kar 
művészeti munkáját. 
 

(3) Kari Tanács hatáskörében dönt az SZMR 33. §-t meghaladóan: 
a) a Kar humánpolitikáját meghatározó elvekről. 

 
(4) A Kari Tanács hatáskörében javaslatot tesz az SZMR 33. §-t meghaladóan: 

a) szakindításra, intézet létesítésére, megszüntetésére, összevonására, elnevezésére  
b) emlékdiplomák adományozására. 

 

(5) Azon személyek körét, akik a Kari Tanácsnak beszámolási kötelezettséggel tartoznak, az 
SZMR 33. § (7) bekezdése tartalmazza. A Kari Tanács hatáskörében beszámoltatja: 

a) a dékánt, az intézetigazgatókat, az egyéb kari szervezeti egységek vezetőit, 
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b) az Arrabona Egyetemi Központ igazgatóját az előző naptári év 
gazdálkodásáról és az aktuális naptári év költségvetésének tervezéséről a 
tavaszi szemeszter első ülésén; 

c) a Karon működő bármelyik bizottságot. 
 

 
 

12. § 
 
(1) A Kari Tanács határozatai a Kar valamennyi polgárára nézve kötelező érvényűek. 

 
(2) A határozatok végrehajtásáról az elnök gondoskodik. 
 
 

13.§ 
 

A Kari Tanács működési rendje 
 

(1) A Kari Tanács ülései a Kar alkalmazottai és hallgatói számára nyilvánosak. Zárt ülést a 
jelenlévő tagok több mint 50%-ának kérésére kell elrendelni az ok megjelölésével 
előterjesztett indítványra. A Kari Tanács ünnepélyes alkalmakkor mindenki számára 
nyilvános ülést tart. Ilyenkor a dékán és a dékánhelyettesek tisztségük jelvényeivel 
jelennek meg. 

 
(2) Az újonnan megválasztott Kari Tanács első ülését a dékán hívja össze a megválasztást 

követő 30 munkanapon belül. 
 
(3) A Kari Tanács ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 60%-a jelen van. A Kari 

Tanács szavazási rendjére vonatkozóan az SZMR 20. §-a irányadó. 
 
(4) A Kari Tanács működési rendjének további részletes szabályait az SZMR 20. és 34.§-ai 

tartalmazzák. 
 
(5) A Kari Tanács tagjainak az ülésen való részvétel kötelező. Ha a tanácstag előrelátható 

akadályoztatása miatt a Kari Tanács munkájában nem tud részt venni, ezt jeleznie kell a 
Kari Tanács titkárának. 

 
(6) A Kari Tanács helyszíne a kari tanári tanácskozó terem. 
 
(7) Az Kari Tanács ülését az elnök (dékán) vezeti, akadályoztatása esetén pedig az általa 

megbízott Kari Tanácstag.  
 
(8) Az elnök gondoskodik a tanácskozás rendjéről. Ennek keretében 
 

- megnyitja az ülést, 
- tájékoztatja a megjelenteket a kimentésekről, 
- megállapítja az ülés határozatképességét vagy annak hiányát, 
- indítványozza az előzetesen kiküldött napirendi pontok jóváhagyását, vagy 

azok szükség szerinti módosítását, kiegészítését, 
- felkéri az előadót a napirendi pont előterjesztésére, 
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- vezeti a vitát, 
- a hozzászóló figyelmét kivételesen felhívhatja arra, hogy hozzászólásának a 

tartalma a tárgyalt napirendi ponttól alapvetően eltér vagy időtartama az ülés 
eredményességét veszélyezteti, 

- elrendeli a határozathozatalt vagy állásfoglalást, 
- kihirdeti a Kari Tanács határozatát, állásfoglalását, 
- berekeszti az ülést. 

 
(9) Az adott tárgykörben kérdés feltevésére, hozzászólásra az ülés valamennyi résztvevője 

jogosult. A kérdésekre az előterjesztés előadója köteles válaszolni. Ha a kérdés olyan 
információt kíván, amelynek az előterjesztő nincs birtokában, akkor a válaszadásra a 
tanácsülést követő 10 munkanapon belül köteles. A választ a jelenlévőknek elektronikus 
úton kell eljuttatni.  A hozzászólások időtartama maximum 5 perc lehet. 

 
(10) A Kari Tanács határozathozatalának rendje a következő: A Kari Tanács elnöke az 

elhangzott és kialakult álláspontokat összefoglalja, és felhívja a szavazati joggal 
rendelkező tanácstagokat az állásfoglalásra, a határozathozatalra. 

 
 

14. § 
 

A Kari Tanács bizottságai 
 
(1) A Kari Tanács saját működésének elősegítésére állandó bizottságokat hoz létre. A Kari 

Tanács bizottságai csak véleményezési, javaslattételi és előterjesztési joggal rendelkeznek. 
 
(2) Az állandó bizottságokat a Kari Tanács megbízatásának időtartamára lehet megválasztani. 
 
(3) A Kar állandó bizottságai: 

a) Gyakorlati Képzési Bizottság 
b) Kari Juttatási és Térítési Bizottság 
c) Kreditátviteli Bizottság 
d) Minőségbiztosítási Bizottság 
e) Stratégiai és Fejlesztési Bizottság 
f) Tantervi Bizottság 
g) Tanulmányi Bizottság 
h) Tudományos, Művészeti és Sport Bizottság 

 
 

15.§ 
 

Tantervi Bizottság 
 

(1) A Tantervi Bizottság feladata: 
a) a kari tantervkészítő és tantervfejlesztő munka irányítása, koordinálása, 
b) a tantervi irányelvek, 
c) az óra- és vizsgaterv és a tantárgyi programok, 
d) a követelmények, valamint a kimeneti szabályozás érvényesülésének szakmai 

ellenőrzése. 
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(2) A bizottság az oktatási eredmények és a problémák alapján elemzi az érvényben lévő 
tantervek hatékonyságát, beválását. 

 
(3) A bizottság elemző munkával és többségi állásfoglalással előkészíti a Kari Tanács 

döntéseit. 
 
(4) A bizottság elnöke a dékán. A bizottság tagjai: az oktatási dékánhelyettes, a Karon 

oktatott mester- és alapszakok felelősei, valamint a pedagógia-pszichológia szakterület 
képviselője.2 

 
 

16. § 
 

Tanulmányi Bizottság 
 
(1) A Tanulmányi Bizottság feladata: 

a) figyelemmel kíséri a Kar tanulmányi helyzetét, és az azzal összefüggő problémák 
megoldásában a szabályzatnak megfelelően állást foglal, 

b) a hallgatók tanulmányi- és vizsgaügyeiben intézkedik, illetve első fokon dönt, 
amennyiben jogszabály az első fokú határozathozatalt más szerv hatáskörébe nem 
utalja. 

(2) A bizottság négytagú, a testület elnöke az oktatási dékánhelyettes, a Kari Tanács által 
választott oktató és kettő HÖK által delegált hallgató. 

 
(3) A bizottság jogkörét és feladatkörét a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat, valamint annak 

Kari függeléke tartalmazza. 
 
(4) A bizottság döntései szavazás útján születnek. Szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt. 
 

17. § 
 

Kreditátviteli Bizottság 
 
(1) A hallgatók kreditakkumulációval kapcsolatos ügyeiben, valamint a TVSZ 79-80.§-aiban 

felsorolt esetekben, továbbá az átjárhatóság koordinálásában, és az ismeretanyag 
egyenértékűségének megállapításánál a Kreditátviteli Bizottság jár el. A Kreditátviteli 
Bizottság elnöke a kar oktatási dékánhelyettese, tagjai a Kari Tanács által választott két 
tag. A Kreditátviteli Bizottságnak hallgató tagja nincs. A bizottság munkájában 
tanácskozási joggal részt vesz az Egyetemi Tanulmányi Központ egy munkatársa. 

 
 

18. § 
 

Tudományos, Művészeti és Sport Bizottság 
 

(1) A Tudományos, Művészeti és Sport Bizottság feladata: 

                                                 
2 Módosítva a Kari Tanács 100/2011. (10.05.) sz. határozatával 
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a) az oktatók alaptevékenységéhez tartozó tudományos és művészeti tevékenységet 
segítse, 

b) tudományos publikáció/művészeti alkotás megjelentetése, illetve konferencián 
való szereplés támogatása ügyében beadott pályázatok elbírálása, támogatások 
odaítélése a Kar költségvetésében meghatározott keretből, 

c) a Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó által megjelentetett könyvek esetében a 
kiadói tevékenység nyomon követése, a publikálásra benyújtott pályázati 
anyagok elbírálása,3  

d) rendszeresen végezzen felméréseket a tudományos és művészeti munka 
helyzetéről, eredményeiről, 

e) ezekről tájékoztassa a dékánt, a Kari Tanácsot, intézetet és az intézeti tanszéket, 
f) szervezze meg azokat az alkalmakat (pl. felolvasó ülés, stb.), ahol az oktatók 

ismertethetik folyó kutatásaik eredményét. 
(2) A bizottság elnöke a tudományos és minőségbiztosítási dékánhelyettes. A bizottság tagjai: 

az intézmény habilitált doktorai, valamint az intézetek és a doktori képzésben résztvevők 
legalább egy-egy képviselője.4 

 
 

19. § 
 

Gyakorlati Képzési Bizottság 
 
(1) A Gyakorlati képzési Bizottság feladata: 

a) a Karon oktatott szakokhoz kapcsolódó gyakorlati képzéssel kapcsolatos 
feladatok koordinálása; 

b) a gyakorlati képzés formáinak meghatározása a szakok képzési profiljával 
összhangban; 

c) a belső szervezeti egységek és a külső helyek által a gyakorlati képzéssel 
összefüggésben végzett tevékenység összehangolása. 
 

(2) A bizottság elnöke: a tudományos és minőségbiztosítási dékánhelyettes. 
A bizottság tagjai: az oktatási dékánhelyettes, a gyakorló általános iskola igazgatója, az 
oktató szálloda igazgatója, az ETK egy munkatársa, a gyakorlati képzéssel rendelkező 
szakok képviselői (szakfelelősök delegáltjai).5 

 
 

20. § 
 

Stratégiai és Fejlesztési Bizottság 
 
(1) A Stratégiai és Fejlesztési Bizottság feladata: 

a) a Kar hosszú-, közép-, rövidtávú és programszintű tervjavaslatainak 
kimunkálása, a Kar működésének és a környezet változásainak folyamatos 
elemzése és értékelése, s ezek alapján az elfogadott tervek aktualizálásának 
kezdeményezése. 

(2) A bizottság elnöke a dékán. A bizottság tagjai a tudományágakat képviselő egy-egy oktató 
és a művészeti tevékenység egy képviselője. A bizottság munkájában tanácskozási joggal 

                                                 
3 Módosítva a Kari Tanács 12/2010. (02.17.) sz. határozatával 
4 Módosítva a Kari Tanács 98/2011. (10.05.) sz. határozatával 
5 Módosítva a Kari Tanács 103/2011. (10.05.) sz. határozatával 
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részt vesz az oktatási, valamint a tudományos és minőségbiztosítási dékánhelyettes, a 
HÖK elnöke, az Arrabona Egyetemi Központ igazgatója és a jogi referens.6 

 
 

21. § 
 

Minőségbiztosítási Bizottság 
 
(1) A Minőségbiztosítási Bizottság feladata: 

d) az oktatás és az oktatást támogató kutatási, fejlesztési tevékenységek területén 
kitűzött célok elérésének értékelése, színvonalának ellenőrzése, a minőség 
javítása; 
A Minőségbiztosítási Bizottság egyéb feladatait a bizottság ügyrendje tartalmazza.   

(2) A bizottság elnöke a tudományos és minőségbiztosítási dékánhelyettes. A bizottság tagjai 
a mester- és alapszakok képviselői és az oktatási dékánhelyettes.7 

 
 

22. § 
 

(1) A Kari Tanács Bizottságainak működési rendjét maguk a bizottságok határozzák meg. 
A bizottságok szemeszterenként legalább egy alkalommal üléseznek. Össze kell hívni 
a bizottság rendkívüli ülését, amennyiben azt a dékán, a bizottság elnöke vagy 
tagjainak legalább fele írásban kéri a napirendi pontok megjelölésével. 
 

(2) A Kari Tanács állandó és ideiglenes bizottságainak a létszámát, valamint a tagokat és 
az elnököt dékáni előterjesztés alapján a Kari Tanács hagyja jóvá. 
 

(3) A Kari Tanács bármely tagja tanácskozási joggal részt vehet az Állandó Bizottságok 
ülésein. 

 
 

23. § 
 

Az Ideiglenes Bizottságok 
 
(1) A Kari Tanács egy-egy célfeladat elvégzésére ideiglenes (ad hoc) bizottságokat hozhat 

létre. A bizottság a munkája befejezésekor köteles a Kari Tanácsnak beszámolni. 
 
(2) A Kari Tanács ideiglenes bizottságaiba a tagokat és az elnököt dékáni előterjesztés alapján 

a Kari Tanács jelöli ki. 
 

 
(3) A Kar ideiglenes bizottságai: 

a) Szakmai Előkészítő Bizottság 
b) Hallgatói Fegyelmi Bizottság 
c) Hallgatói Kártérítési Bizottság 

 

                                                 
6 Módosítva a Kari Tanács 96/2011. (10.05.) sz. határozatával 
7 Módosítva a Kari Tanács 99/2011. (10.05.) sz. határozatával 
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24. § 
 

Szakmai Előkészítő Bizottság 
 

A Szakmai Előkészítő Bizottság feladata, hogy az oktatói követelményrendszert alapul véve 
véleményezze a különböző oktatói fokozatokba történő besorolás pályázatait, az oktatói 
pályázatokat, valamint írásos véleményével készítse elő és segítse a Kari Tanácsot és a dékánt 
a döntéshozatalban. 
 
 

 
25. § 

 
Hallgatói Fegyelmi Bizottság 

 
(1) A Fegyelmi Bizottság adott esetben a hatályos jogszabály alapján gyakorolja a fegyelmi 

jogkört. 
 
(2) A fegyelmi eljárás részletes szabályait az SZMSZ III. része tartalmazza. 
 

26. § 
 

Hallgatói Kártérítési Bizottság 
 
 
(1) A Kártérítési Bizottság adott esetben a hatályos jogszabály alapján gyakorolja a kártérítési 

jogkört. 
 
(2) A kártérítési eljárás részletes szabályait az SZMSZ III. része tartalmazza. 
 
 

27. § 
 

A dékán 
 

(1) A kari dékán a Kar felelős vezetője. 
A dékán megbízására vonatkozó rendelkezéseket az SZMR 35.§-a tartalmazza. 
 

(2) A dékán megbízatása idején nem viselhet vezető tisztséget politikai szervezetben.  
 
(3) A dékáni feladatok ellátásának elősegítésére, a döntések előkészítésére a dékán - 

legfeljebb megbízatásának idejére - tanácsadó bizottságokat hozhat létre.  
 
(4) A dékán feladat-és hatáskörének részletes szabályairól az SZMR 35.§ (5) bekezdése 

rendelkezik. Az ott szabályozottakon kívül a dékán további feladat-és hatásköre: 
a) a Kar nevében aláírási jogot gyakorol;  
b) a Foglalkoztatási Követelményrendszer szerint átruházott hatáskörben 

munkáltatói jogot gyakorol a Kar alkalmazottai felett; 
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c) irányítja és ellenőrzi a kari szervezeti egységek munkáját;  
d) elősegíti a belföldi és külföldi kapcsolatok bővítését, dönt a hatáskörébe utalt 

külföldi utazásokról;  
e) kapcsolatot tart a Karon működő szakmai szervezetekkel és érdekvédelmi 

szervekkel; 
f) irányítja a hallgatók felvételi feltételeinek meghatározását és a felvételi 

eljárásokat; 
g) az egyéb szabályzatokban meghatározott esetekben másodfokú döntési jogkört 

és méltányossági jogkört gyakorol;  
 
A dékán a tevékenységért a Kari Tanácsnak felelős. Tevékenységéről köteles rendszeresen 
tájékoztatni a Kari Tanácsot. 
 

(5) A dékán gondoskodik arról, hogy a Kari Tanács a működéséhez szükséges teljes körű 
tájékoztatást mindenkor megkapja. 

 
(6) A Kar életét érintő minden fontosabb döntésről és tényről a dékán rendszeresen (szóban 

vagy írásban) tájékoztatja a Kar közvéleményét. 
 
(7)  A dékán konzultációs testülete a vezetői értekezlet, amelynek tagjai: a dékánhelyettesek, 

az intézetigazgatók, az intézeti tanszékek irányítói, az Arrabona Egyetemi Központ 
igazgatója, a jogi referens, a Kari Könyvtár vezetője, a közalkalmazotti tanács kari tagja, 
a HÖK elnöke, a gyakorlóiskola igazgatója és a Famulus Oktató Szálloda igazgatója.  A 
vezetői értekezlet a Kar működését szolgáló intézkedések megtervezése, a kiadott 
feladatok megtárgyalása és ellenőrzése céljából kéthetente ülésezik. A vezetői értekezlet 
rendkívüli ülését kezdeményezheti annak bármely tagja az ok és napirendi pont 
megjelölésével. 

 
 

28.§ 
 

A dékánhelyettesek 
 
(1) A dékánt munkájában két dékánhelyettes segíti. 
 
(2) A dékánhelyetteseket pályázat alapján a Kari Tanács véleményének mérlegelése után a 

dékán bízza meg a dékáni megbízással azonos időtartamra. A megbízás – a Kari Tanács 
véleményének figyelembe vételével – többször megismételhető. Dékánhelyettesi 
megbízás egyetemi/főiskolai tanár, egyetemi/főiskolai docens részére adható. 

 
(3) A dékánhelyettesek feladatkörét az SZMR 36.§-a, valamint - a Kari Tanáccsal 

egyetértésben - a dékán határozza  meg.  
 
(4) A dékánhelyettesek feladatkörei a dékán jelen szabályzatban szabályozott feladatkörét és 

felelősségét nem érintik. 
 

29. § 
 
(1) A dékán távollétében feladatait – a kinevezői és az illetménygazdálkodói munkáltatói 

jogait érintő feladatok kivételével – az általa kijelölt általános helyettese látja el. 
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(2) A tudományos és minőségbiztosítási dékánhelyettes feladatkörei: 

− a vezetői döntések előkészítése, 
− a kari intézményfejlesztési terv elkészítése, végrehajtásának ellenőrzése, 
− hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása, 
− tudományos, kutatási, művészeti feladatok kari szintű koordinálása, 
− a dékán esetenkénti megbízása alapján a Kar képviselete, 
− a Kar PR és marketing tevékenységének szervezése, koordinálása, 
− az intézetek munkájának koordinálása, 
− megszervezi és irányítja a minőségbiztosítást, 
− az akkreditációval kapcsolatos feladatok ellátása, 
− a gyakorlati képzés koordinálása, 
− javaslattételi és véleményezési jogkör gyakorlása a gyakorlatvezetői és 

gyakorlóhelyekkel kapcsolatos megbízásokkal, jutalmazásokkal kapcsolatban, 
− továbbá azok a feladatok, amelyekkel a dékán megbízza. 

 
(3) Az oktatási dékánhelyettes feladatkörei: 

− koordinálja a felvételi eljárást; 
− koordinálja a szakfelelősök, a szakirány és a műveltségi terület felelőseinek a 

tevékenységét;  
− irányítja, illetve ellenőrzi a tanterv végrehajtását; 
− a Tanulmányi és vizsgaszabályzattal összhangban a nappali és levelező 

tagozatos hallgatók tanulmányi ügyeinek szervezése, irányítása; 
− a levelező képzéssel kapcsolatos teendők felügyelete és koordinálása; 
− felügyeli az alapképzésen kívüli képzéseket, továbbképzéseket; 
− a tantervekkel kapcsolatos elemző munka, a tantervfejlesztés szervezése; 
− a tantárgyi programok és tematikák felügyelete; 
− az oktatás rendjének szervezése, kialakítása és felügyelete; 
− a vizsgák rendjének biztosítása; 
− a Kar által meghirdetett kiegészítő, valamint az újabb diploma megszerzésére 

irányuló képzés, továbbá a folyamatosan szervezett és alkalomszerű 
továbbképzések koordinálása; 

− továbbá azok a feladatok, amelyekkel a dékán megbízza. 
 

 
30.§ 

 
Az intézetigazgató 

 
(1) Az intézetigazgató feladat-és hatáskörét az SZMR 37.§ (1) bekezdés a)-b), d)-i), k)-l) 

pontig tartalmazza.  
 

 
 

31.§ 
 

A szakfelelős 
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(1) A szakok létesítésének, akkreditációjának és indításának előkészítésére, valamint az 
indított szakok tanulmányi ügyeinek koordinálására szakfelelőst kell megbízni. 

 
(2) A szakfelelőst a Kar egyetemi/főiskolai tanárai és docensei köréből a Kari Tanács 

véleményének meghallgatásával határozott időre - 1 évre - a dékán bízza meg. 
A megbízás megismételhető. 

 
(3) A szakfelelősök munkáját az oktatási dékánhelyettes koordinálja. 

A szakfelelős feladat- és hatásköréről az SZMR 38.§-a rendelkezik.  
 
(4) A szakfelelős további feladat és hatásköre: 

− kötelessége az intézeti tanszék irányítókkal a szakra vonatkozó valamennyi előírást 
betartatni; 

− amennyiben az intézeti tanszék irányító(k) a szakfelelős jogos észrevételeit nem 
orvosolja(k), a szakfelelős a kari dékánhoz fordul intézkedés céljából; 

− a kari dékán a szakfelelős és az intézeti tanszék irányító(k) közötti felmerült vitáról 
a Kari Tanácsot tájékoztatja.  
 

(5) A szakfelelős új szak megszervezése esetén: 
a) kidolgozza a szak akkreditációs anyagát, 
b) megtervezi a szak tantervét, koordinálja a kidolgozását, illetőleg annak 

módosítását, 
c) javaslatot tesz, véleményt nyilvánít a szakkal kapcsolatos döntések előkészítése 

során, különösen az elméleti és gyakorlati képzés, a tantárgyi programok 
összehangolása, valamint az intézetek együttműködése tekintetében, 

d) figyelemmel kíséri a szakot érintő vezetői, illetőleg testületi döntések 
megvalósítását, 

e) összehangolja a szak fejlesztő tevékenységét, 
f) a képzés helyzetéről folyamatosan tájékoztatja a Kar vezetőit. 

 
 

32. § 
 

A műveltségi terület felelős, szakirány felelős 
 
(1) A műveltségi terület és a szakirány felelős az érintett szakfelelős és az intézeti tanszék 

irányítók irányításával, illetve az oktatási dékánhelyettes felügyeletével látja el az alábbi 
feladatait: 

a) megtervezi az adott műveltségi terület, szakirány tantervét, koordinálja 
kidolgozását, illetve módosítását, 

b) a tantárgyfelelősök közreműködésével összehangolja az oktatásban szereplő 
tantárgyak tananyagát, tantárgyi programját, 

c) figyelemmel kíséri az oktatás folyamatát, és koordinálja a műveltségi terület, a 
szakirány fejlesztését. 

(2) A műveltségi terület felelősét és a szakirány felelőst az illetékes intézeti irányítók 
véleményének kikérését követően a dékán bízza meg határozott időre. A megbízás 
megismételhető.  
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33. § 
 

A Dékáni Hivatal8 
 
(1) A dékán mellett a kari igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatok ellátására Dékáni 

Hivatal működik. A Dékáni Hivatal munkáját a dékán közvetlen szakmai felügyelete 
alatt álló hivatalvezető irányítja.  

 
(2) A dékáni hivatalvezető vezető beosztású egyetemi közalkalmazott, akit a pályázati 

eljárás lefolytatása után, a Kari Tanács véleményének mérlegelésével a dékán  
határozott időre bíz meg és ment fel. 

 
(3) A Dékáni Hivatal feladatai: 

– a dékán és helyettesei, valamint a Kari Tanács és bizottságai döntési, javaslattételi 
és véleményezési jogkörébe tartozó ügyek előkészítése, a döntések végrehajtásával 
összefüggő szervezési, igazgatási munka ellátása, 

– együttműködik és kapcsolatot tart az Egyetem központi hivatalaival, illetve a 
Rektori Hivatal és a Kancellári Hivatal illetékes munkatársaival, 

– a Kar irányításával kapcsolatos ügyviteli tevékenység, 
– a Karra vonatkozó jogszabályok alkalmazásában, a Kari belső utasítások 

előkészítésében és gondozásában való közreműködés, 
– a dékán segítése a munkáltatói jogok gyakorlásában, valamint a személyzeti munka 

ellátásában, 
– a Kar egyetemi polgárait érintő szociálpolitikai feladatok ellátása, 
– a Kar irattárának kezelése, 
– a vezetői döntésekhez szükséges információk biztosítása, 
– a gazdasági ügyek, beszerzések és pénzügyi feladatok operatív lebonyolítása, 
– kari ERASMUS és egyéb oktatói/hallgatói mobilitási programok ügyintézése; 
– közreműködik a kari rendezvények lebonyolításában; 
– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Kancellári Hivatal 

munkatársaival a jogi és minőségbiztosítási feladatok ügyintézése során; 
– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Gazdasági Igazgatóság 

munkatársaival a gazdasági, munkaügyi, személyügyi, pénzügyi és számviteli 
feladatok ügyintézése során; 

– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Műszaki Igazgatóság 
munkatársaival a műszaki, vagyongazdálkodási feladatok ügyintézése során; 

– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Egyetemi Tanulmányi 
Központ munkatársaival a kari tanulmányi ügyek ügyintézése során; 

– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Ügyfélkapcsolati és 
Tudásmenedzsment Központ munkatársaival a kari pályázati és a központ 
hatáskörébe tartozó tevékenységek ügyintézése során; 

– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Egyetemi Informatikai 
Központ munkatársaival a kari informatikai és oktatástechnikai ügyintézés során. 

 
(4) A Dékáni Hivatal adminisztratív munkáját a Titkárság látja el. 

 
(5) A Titkárság feladata: 

- a tárgyalások, megbeszélések, értekezletek előkészítése, 

                                                 
8 Módosítva a Kari Tanács 59/2015. (VI. 16.) számú és a Szenátus 133/2015. (VI. 17.) sz. határozatával 
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- a kiadott feladatok és a határidők nyilvántartása, 
- a közvetlen levelezés lefolytatása, telefonok lebonyolítása, 
- postabontás, 
- iktatás, iratkezelés szabályzat szerinti végzése, 
- protokolláris feladatok, kapcsolattartás, 
- irattári tevékenység, irattári rend kialakítása. 

 
 

 
35. § 

 
A Kari Könyvtár 

 
(1) A Kari Könyvtár az egyetem fenntartásában működő könyvtári hálózat tagkönyvtára. 

Feladata az oktatáshoz, a tudományos kutatáshoz könyvtári dokumentációs és információs 
szolgáltatások biztosítása, a közművelődési igény részbeni kielégítése. A Kari Könyvtár 
szakmai munkáját az egyetem központi könyvtára koordinálja, rendeltetésszerű 
működését a Kar dékánja biztosítja.  
 

(2) A Kari Könyvtár belső szabályzatát a könyvtár vezetője készíti el, a Kari Tanács hagyja 
jóvá a Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatójának egyetértésével.  

 
(3) A Kari Könyvtárban dolgozó közalkalmazottak felett a munkáltatói jogkört az Arrabona 

Egyetemi Központ igazgatója, a szakmai irányítói jogkört a Központi Könyvtár és 
Levéltár főigazgatója és a Kar dékánja gyakorolja. 

 
HARMADIK FEJEZET 

 
36.§ 

 
Arrabona Egyetemi Központ 

 
(6) Az Arrabona Egyetemi Központ a Kancellári Hivatal Apáczai Csere János Kar mellett 

működő helyi, szolgáltató és funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egysége.  
 

(7) Az egyetemi központot a kancellár által kinevezett igazgató vezeti, aki feladatainak ellátása 
során köteles együttműködni a Kar dékánjával. Az igazgató a Kari Tanács tanácskozási jogú 
tagja.  

 
 

 
37. § 

 
A NYME Gyakorló Általános Iskolája 

 
 
(1) A gyakorlóiskola szakmai felügyeletét a jogszabályok és az együttműködési megállapodás 

alapján a Kar látja el. 
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38. § 
 

NYME Oktatószállodája 
 

(1) A Hotel Famulus Oktatószálloda a Nyugat-magyarországi Egyetem által alapított Pannon 
Famulus Kft. üzemeltetésében lévő intézmény. Az Oktatószálloda feladata, hogy 
biztosítsa a Kar hallgatói számára a szakmai, gyakorlati képzés lehetőségét, helyszínét. 

 
 
 
 

NEGYEDIK FEJEZET 
 

39. § 
 

Kari értekezlet 
 
 
(1) A Kar polgárainak (oktatóinak, alkalmazottainak, hallgatóinak) fóruma, amelynek 

összehívását (külön-külön vagy együtt) szükség esetén, de évente legalább egyszer a Kar 
polgárainak legalább egyharmada, illetve a dékán kezdeményezheti. 

 
(2) Az értekezlet célja, hogy a Kar polgárai információkat kapjanak a Kar munkájáról, 

terveiről. 
 

(3) A fórumok minden résztvevője jogosult szóban vagy írásban kérdéseket intézni a Kar 
vezetőihez, valamint javaslatokat tenni a munkára vonatkozóan. A dékán az 
előterjesztésekre - szóban vagy írásban - köteles 15 napon belül érdemi választ adni. 

 
 

40. § 
 

A Karon működő egyéb szervezetek 
 
(1) A Karon és intézményeiben politikai pártok nem működhetnek: irodát nem tarthatnak 

fenn, gyűlést nem rendezhetnek, kivéve a mindenki számára nyilvános rendezvényeket. 
 
(2) A szakmai, tudományos, sport, egészségügyi, szociális, a szabadidő hasznos eltöltését 

szolgáló és egyéb hasonló célú nemzetközi vagy országos egyesületek és helyi tagozatai a 
dékán engedélyével, a működésükre vonatkozó ügyrend szerint tevékenykedhetnek. 

 
(3) A dékáni engedély kérelméhez csatolni kell a működésre vonatkozó szabályokat, a 

működés céljait, a szervezet vezetőinek nevét, az időpontokat. 
 
(4) A kari egyesületek, öntevékeny csoportok működését be kell jelenteni a dékánnak (vagy 

az általa megbízott személynek). A bejelentéshez csatolni kell a működési szabályzatot 
(ügyrendet) és a szerveződés vezetőinek a névsorát. A bejelentést a tudomásulvétellel egy 
időben nyilvántartásba kell venni, erről a bejelentőt írásban értesíteni kell. 
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(5) A szerveződés tudomásulvételét, illetve a bejegyzést a dékán köteles megtagadni, ha a 
szerveződés ellentétes Magyarország Alaptörvényével vagy az Egyetem, illetve a Kar 
szabályzataival. 

 
 

41. § 
 

Érdekvédelmi szervezetek 
 
(1) A Karon dolgozói és hallgatói érdekvédelmi szervezetek működhetnek, amelyeknek a 

megszerveződését a dékánnak jelenteni kell. 
 
(2) A kari érdekegyeztetés célja, hogy mindazon ügyekben, amelyekben a Kar oktatói, más 

közalkalmazottai és hallgatói a közalkalmazotti vagy hallgatói jogviszonnyal, élet- és 
munkakörülményekkel, ezek feltételeivel, szociális helyzettel kapcsolatban a jogszabályok 
és a kari szabályzatok az érdekvédelmi szervezeteknek jogosultságot biztosítanak, az 
szervezett keretek között valósuljon meg. 

 
(3) Az érdekegyeztetés nem terjed ki azokra az ügyekre, amelyekben egyedi jogvitának van 

helye. 
 
(4) A kari érdekegyeztetés állami vezetői-alkalmazotti érdekképviseleti, valamint állami 

vezetői-hallgatói érdekegyeztető testületekben folyik. 
 
(5) A dékánt az érdekegyeztető üléseken az általa megbízott személy is képviselheti. 
 
(6) Az érdekegyeztetés módját, kereteit a felek között létrejött megállapodásban kell 

részletesen szabályozni. 
 
(7) Az érdekvédelmi szervezetek a Kar valamennyi egységénél azonos jogokkal és 

lehetőségekkel rendelkeznek, és saját alapszabályaik szerint végzik érdekvédelmi 
munkájukat. 

 
 

42. § 
 

(1) A Karon érdekegyeztető tanács hozható létre. 
 

(2) A tanács szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat e szabályzat mellékleteként 
kell elkészíteni. 

 
 

43. § 
 

(1) Az intézmény vezetésében való részvételi jogokat a dolgozók nevében az általuk 
közvetlenül választott Közalkalmazotti Tanács tagja gyakorolja. A Közalkalmazotti 
Tanács működésére vonatkozó részletes szabályokat az Egyetemi Közalkalmazotti 
Szabályzat tartalmazza. 

 
(2) A Tanácsot megillető jog megsértésével a hozott döntést érvénytelennek kell tekinteni. 
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44. § 

 
(1) A Karon Szakszervezeti Bizottság hozható létre. 

 
(2) A Szakszervezeti Bizottság működéséről a hatályos jogszabályok, valamint saját 

ügyrendje rendelkezik. 
 

 
ÖTÖDIK FEJEZET 

 
45. § 

 
A Hallgatói Önkormányzat 

 
(1) A Kari Hallgatói Önkormányzat a Kar, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Hallgatói Önkormányzatának részeként működik; a Kar más szerveivel együttműködve 
látja el feladatait. A Kari Hallgatói Önkormányzatnak tagja a Kar minden beiratkozott 
hallgatója, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi. 

 
(2) A Kar hallgatói közösségeinek legmagasabb fóruma a hallgatói képviselők tanácsa 

(HKT), tagjait évfolyam-csoportonként választják. 
 

(3) A Hallgatói Önkormányzat jogai és feladatai az SZMR 66.§-ában megfogalmazottakon 
túl: 

a) a hallgatók közművelődésének szervezése, irányítása; 
b) részvétel a hallgatói önkormányzati jogú testületek vezetésében; 

 
(4) A Hallgatói Önkormányzat dönt: 

a) a különböző testületekbe küldött képviselők személyéről; 
b) a számukra folyósított állami és Kari támogatások elosztásáról, 
c) saját szervezeti és működési szabályzatáról; 
d) az önkormányzat munkáját segítő oktatók személyéről. 

 
(5) A Hallgatói Önkormányzat egyetértési jogot gyakorol: 

a) a Tanulmányi és vizsgaszabályzat, valamint a Juttatási és térítési szabályzat 
Kari függelékének elfogadásakor és módosításakor, 

b) a hallgatóknak adományozható állami kitüntetésekre, jutalmakra, 
ösztöndíjakra való felterjesztéskor,  

c) a Kollégiumi, a Fegyelmi, Kártérítési valamint a Tudományos Diákköri 
szabályzat elfogadásakor;  
 

(6) A Hallgatói Önkormányzat véleménynyilvánítási és javaslattételi jogkört gyakorol:  
a) a Kari tantervekről,  
b) valamennyi, a hallgatókat érintő szabályzat, illetve szabályzat-kiegészítés 

elfogadásakor és módosításakor, 
c) a Kar fejlesztési terveiről, valamint a végrehajtásukról szóló beszámolókról, 
d) az oktatók munkájáról, 
e) a kari rendezvények programjáról, valamint 
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f) a Kari Tanács hallgatói tagjain keresztül a kari élet egészéről. 
 

(7) A Hallgatói Önkormányzat bizottságainak feladatairól, szervezetéről és működéséről a 
HÖK szabályzata rendelkezik. 

 
 
 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

(1) A Kar ügyrendje a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Nyugat-
magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján 
készült.  

 
(2) Az ügyrend hatálya kiterjed a Kar valamennyi szervezeti egységére, a Kar valamennyi 

polgárára, továbbá a Karon munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében 
foglalkoztatottakra. 

 
(3) A dékán gondoskodik arról, hogy a Kar ügyrendjét az oktatók, alkalmazottak és a 

hallgatók megismerhessék, ezért az ügyrendet a Kar szervezeti egységeiben, a Dékáni 
Hivatalban és a kari HÖK-nél mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.  
 

(4) Jelen ügyrendet a Kari Tanács a 20/2015. (04.08.) számú és 30/2015. (04.29.) számú 
határozatával, az egyetem Szenátusa pedig a 85/2014. (V. 6.) sz. határozatával fogadta 
el. Az ügyrend 2015. május 6. napján lép hatályba. Jelen ügyrend alapján a Kar 
szervezetében dolgozó közalkalmazottak kinevezését, munkaköri leírását, vezetői 
megbízását 2015. május 30. napjáig felül kell vizsgálni, és ezen ügyrend szerint 2015. 
június 1. napjának hatályával módosítani kell. 

 
(5) Jelen ügyrend egységes szerkezetben tartalmazza a Kari Tanács korábbi, 12/2010. 

(02.17.) számú, a 96/2011. (10.05.) számú, a 98/2011. (10.05.) számú, a 99/2011. 
(10.05.) számú, a 100/2011. (10.05.) számú, a 102/2011. (10.05.) számú, a 103/2011. 
(10.05.) számú, a 22/2012. (05.10.) számú, a 25/2014. (05.28.) sz. határozatával 
elfogadott módosításokat. A módosítások a módosító határozat keltének napján lépnek 
hatályba. 
 

(6) Jelen ügyrend 33. §-át a Kari Tanács 59/2015. (VI. 16.) és a Szenátus 133/2015. (VI. 
17.) sz. határozatával módosította. A módosított részek 2015. augusztus 1. napján 
lépnek hatályba. 
 

 
A Kar Ügyrendjének mellékletei: 
 

1. A Kar Szervezeti felépítése 
2. A Kari Könyvtár Ügyrendje 
3. A Kari Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya 
4. A Kar által adományozható díszoklevelekről szóló szabályzat 
5. A Kar által alapított kitüntetésekről szóló szabályzat 
6. „Kari arcképcsarnok”  
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Győr, 2015. június 17. 
 
 
 
 
 Prof. Dr. Faragó Sándor Dr. Szabó Péter 
 rektor   dékán 
 



1. sz. melléklet 
A Kar szervezeti felépítése 

 
 



 
 

5. sz. melléklet 
 

A Kar által alapított kitüntetések, címek adományozásának rendje 
 

"APÁCZAI CSERE JÁNOS KARÉRT KITÜNTETÉS" 
 

A Kari Tanács határozatának megfelelően a kitüntetés adományozásának célja, hogy elismerje 
a Karral közalkalmazotti jogviszonyban álló azon munkatársak tevékenységét, akik 
folyamatos – országos szinten is összehasonlítható – kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak 
az egyetem, a Kar célkitűzéseinek és feladatainak végrehajtásához, a Kar jó hírnevének 
öregbítéséhez. 
 
A kitüntetés adományozására kétévente egy alkalommal kerül sor. Adományozás időpontja: 
diplomaátadó ünnepi tanácsülés. 
A kitüntetésnek két fokozata van, az I. fokozatból (kisplasztika) legfeljebb egy adható, a II. 
fokozatból (pénzjutalom) legfeljebb kettő adható. 
A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege: a mindenkori minimálbér háromszorosa. 
 
A kitüntetés odaítélését egy a Kari Tanács által felállított kuratórium végzi. 
A kuratórium a javaslatát a Kari Tanács elé terjeszti, amely titkos, legalább 2/3-os támogató 
többséggel hozza meg határozatát. A 2/3-os többségi támogatás elmaradása esetén a 
kuratóriumi javaslat nem teljesíthető. 
 
 

"APÁCZAI CSERE JÁNOS PLAKETT" 
 

A Kari Tanács határozatának megfelelően a Plakett adományozásának célja az oktató-nevelő, 
tudományos vagy művészeti és publikációs tevékenységben egyaránt élenjáró oktatók 
munkájának kiemelt elismerése, valamennyi oktató erre való ösztönzése. 
A Plakett adományozására évenként kerül sor egy oktató részére. 
A Plakett adományozására egy-egy javaslatot tehetnek: 
- intézetigazgatók, 
- a szakok hallgatói. 
 
A Plakett adományozására javasolható az az oktató, aki 
- legalább 5 éve a karon dolgozik, 
- nevelő-oktató munkája folyamatosan kiemelkedő, szakterületén tudományos jellegű munkát 
végez, publikációs tevékenységet folytat, 
- részt vesz a tudományos diákköri munkában, illetve szakterületének megfelelően helyileg és 
országosan is elismert eredményeket produkál hallgatóival az ének-zene, képző- és 
előadóművészet vagy a sport területén. 
 
A Kari Tanács a javaslatokról  titkos szavazással egyszerű szótöbbséggel dönt, és a legtöbb 
szavazatot elért oktató számára ítéli oda a kitüntetést. A szavazólistára valamennyi beérkezett 
javaslat felkerül. 
Adományozás időpontja: diplomaátadó ünnepi tanácsülés. 
A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege: a mindenkori minimálbér négyszerese. 
 



 

 

 

30 

„APÁCZAI EMLÉKÉREM ARANY FOKOZAT” 
 

A kitüntetés adományozható azon szakembernek, aki a Karral közalkalmazotti jogviszonyban 
nem áll és a Kar érdekében, javára kiemelkedő teljesítményt nyújt, illetve a Kar működését 
kiemelkedő mértékben segíti. A kitüntetés adományozására évenként kerül sor kettő külső 
személy részére. A kitüntetés odaítéléséről a Kari Tanács titkos szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel dönt. 
A kitüntetéssel pénzjutalom nem jár.  
Adományozás időpontja: diplomaátadó ünnepi tanácsülés. 
. 

„APÁCZAI EMLÉKÉREM EZÜST FOKOZAT” 
 

A kitüntetés adományozható évente azon hallgatóknak, akik tanulmányaik során kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak. A kitüntetést a karon oktatott szakonként egy hallgató veheti át. A 
kitüntetés odaítéléséről a Kari Tanács nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel dönt. 
A kitüntetéssel pénzjutalom nem jár. 
Adományozás időpontja: diplomaátadó ünnepi tanácsülés. 
 

„JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ KITÜNTETÉS” 
 

A kitüntetés adományozható a Karral hallgatói jogviszonyban álló hallgató részére, akinek az 
adományozást megelőző két szemeszterben  a súlyozott tanulmányi átlaga 3,71-nél magasabb, 
példamutató a magatartása és a kiemelkedő sportbeli követelményeket (országos, megyei, 
városi) dokumentáltan teljesítette. Ez utóbbit az egyesületi és sportági szövetség igazolja.  
A jelölteket a Testnevelési Intézeti Tanszék javasolja, és javaslatát a Kari Tanács elé terjeszti. 
A kitüntetés odaítéléséről a Kari Tanács nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel dönt. 
A kitüntetés évente legfeljebb három főnek adományozható. 
A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege: a mindenkori minimálbér egyszerese. 
Adományozás időpontja: diplomaátadó ünnepi tanácsülés. 
 
 

„LINGUA-DÍJ HALLGATÓKNAK” 
 
A kitüntetés adományozható azoknak a hallgatóknak, akik eredményes tanulmányi 
előmenetelük mellett idegen nyelvi projektekben aktívan közreműködnek, vagy a Kar által a 
külső partnerintézmények számára szervezett nyelvi programokon, rendezvényeken 
tevékenyen részt vállalnak (pl. tutori, nyelvi asszisztensi/gyakornoki feladatok stb.) 
Kiadható: minden tanévben 2-2 hallgató részére 
Adományozás: emléklap - a diplomaátadó ünnepségen 
 
 

„LINGUA-DÍJ OKTATÓKNAK” 
 
A kitüntetés adományozható azoknak a Karral közalkalmazotti jogviszonyban álló fiatal 
oktatóknak, akik részt vesznek idegen nyelvű tananyagfejlesztésben és idegen nyelven kurzust 
tartanak, vagy workshopokon tartanak idegen nyelven előadásokat, vagy sikeresen vezetnek 
idegen nyelvi projekteket. 
Kiadható: minden tanévben 2 oktató részére 
Adományozás: emléklap - a diplomaátadó ünnepségen 
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„ÖVEGES KÁLMÁN EMLÉKÉREM” 

 
A Kar Tanácsa 1998-ban alapította a gyakorlóiskola első igazgatójáról, Öveges Kálmánról 
elnevezett emlékérem kitüntetést azon oktatóknak, akik a tanító szak gyakorlati képzésében 
kiemelkedő teljesítmény nyújtottak. 
 
A kitüntetést egyrészt a Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános 
Iskola egy szakvezetője kapja az iskola nevelőtestületének felterjesztése és a Kari Tanács 
döntése alapján. A pénzjutalom összege a mindenkori minimálbér háromszorosa. 
Adományozás időpontja: diplomaátadó ünnepi tanácsülés. 
 
A kitüntetést másrészt a külső gyakorlóhelyek szakvezetői közül egy szakvezető kapja, aki a 
tanító szakos hallgatók gyakorlati képzésében hosszú éveken keresztül kiemelkedő 
teljesítményt nyújt. Erről a Kari Tanács dönt. Ez a kitüntetés pénzjutalommal nem jár. 
Adományozás időpontja: diplomaátadó ünnepi tanácsülés. 
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6. sz. melléklet 
 
 
„Kari arcképcsarnok”9 
 
A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara (vagy jogelőd intézményei) 
által meghívott, a Karon előadó, nemzetközi hírnévvel bíró hazai vagy külföldi tudósok, 
művészek, sportolók, neves közéleti személyiségek arcképe elhelyezhető a Kar II. számú 
oktatási épülete (Győr, Liszt F. u. 17.) Dr. Karácson Imre (016 sz. nagyelőadó) termének 
falán. Az így megörökítendő személyre bármely főállású oktatónk írásban javaslatot tehet a 
Kar dékánjának. Az arckép elhelyezhető, ha kellő mérlegelés után a javaslatot a dékán a Kar 
Tanácsa elé terjeszti, és a Tanács azt legalább 50%+1 szavazattöbbséggel elfogadja. A 
megörökítendő személy részesülhet posztumusz is e megbecsülésben. 
 
 

                                                 
9 Elfogadva a Kari Tanács 49/2013. (06.20.) számú határozatával 


