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1. cikk 

Bevezető rendelkezés 

1. A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karán (továbbiakban csak 

„kar”) szakbizottság van létrehozva a kar minden akkreditált doktoranduszi tanulmányi 

programjára (továbbiakban csak “szakbizottság”).  

2. A szakbizottság működését és hatáskörét a 131/2002-es számú felsőoktatási törvény 54. §-a 

17. bekezdése határozza meg (továbbiakban csak „törvény”). 

3. A szakbizottságok tevékenységét szabályozza a: 

a) törvény,  

b) Selye János Egyetem Tanulmányi Szabályzata (továbbiakban csak „tanulmányi 

szabályzat”) 

c) Selye János Egyetem Doktoranduszképzésének Általános Alapelvei, 

d) ezen, A doktoranduszi tanulmányi programok szakbizottságainak szervezeti és 

működési szabályzata a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai 

Karán (továbbiakban csak „szervezeti és működési szabályzat”).  

 

2. cikk 

A szakbizottság összetétele 

1. A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kar Tudományos Tanácsának 

(továbbiakban csak “tudományos tanács”) jóváhagyásával a szakbizottság tagjait a kar 

dékánja (továbbiakban csak “dékán”) nevezi ki és hívja vissza.  

2. A szakbizottság tagjai professzorok, docensek, vendégprofesszorok, illetve képzett 

gyakorlati szakemberek lehetnek, akik legalább PhD. vagy az azzal egyenértékű régebbi 

CSc. akadémiai titulussal rendelkeznek.  

3.  A szakbizottságnak legalább hét tagja van. A tagok közül legalább az egyik tag nem az 

egyetem akadémiai közösségének tagja.  

4.  A szakbizottság tagjait a dékán 5 évre nevezi ki miután a kar tudományos tanácsa 

jóváhagyta. 

5. A szakbizottság tagjai elnököt választanak maguk közül, figyelembe véve azt, hogy az 

elnöki tisztséget csak olyan személy töltheti be, aki a kar főállású alkalmazottja, 

szerződésben megállapított heti munkaidővel. A szakbizottság elnökét a dékán nevezi ki. 

6. A szakbizottsági tagok és az elnök tagsága megszűnik: 

a) a kinevezési idő leteltével, 

b) a tisztség alól történő felmentés kérelmének benyújtásával, 

c) visszahívásával, 

d) a tag halálával. 

 

3. cikk 

A szakbizottság hatásköre 

1. A szakbizottság, mint testület felelős az adott doktoranduszi tanulmányi program 

                                                 
1 A dokumentum a kar  Organizačný a rokovací poriadok odborových komisií pre doktorandské študijné programy 

Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho belső előírásának fordítása. Jogviták esetén a hivatalos, 

szlovák nyelvű előírás a mérvadó és döntő. 



felelősségteljes és szakmailag magas szintű működéséért.  

2. A szakbizottság feladatai közé tartozik elsősorban: 

a) javasolja a dékánnak a doktoranduszi tanulmányi programok felvételi bizottságainak 

összetételét, 

b)  a disszertációs munkák javasolt témáinak véleményezése, 

c) a disszertációs vizsga vizsgatárgyainak és témaköreinek összeállítása és jóváhagyása,  

d)  a témavezetők által összeállított doktoranduszi tanulmányi tervek elbírálása és 

jóváhagyása, 

e) javasolja a dékánnak a disszertációs vizsgabizottságok összetételét, 

f) megtárgyalja az egyes disszertációs témákhoz rendelt témavezetőket, 

g) dönt a disszertációs munkák védésre történő elfogadásáról, 

h) a doktoranduszok éves értékelésének megtárgyalása és jóváhagyása, hiányos teljesítés 

esetén a feltételek nem teljesítése miatt javaslatot tesz a dékánnak a doktorandusz 

kizárására,  

i) megtárgyalja az elkészült disszertációs munkákat, a dékánt írásban tájékoztatja az 

álláspontjáról, arra vonatkozóan, hogy a disszertációs munka színvonala formai 

szempontból megfelel-e a követelményeknek és javasolja-e azt védésre, 

j)  javasolja a dékánnak a bírálók személyét, szükség esetén a bírálók személyének 

megváltoztatását, 

k) javasolja a disszertációs munka védések bíráló bizottságainak összetételét, 

l) a disszertációs munka védésétől számított 30 napon belül javaslatot tesz a dékánnak az 

akadémiai titulus odaítélésére, illetve annak elutasítására az előírt követelményeknek 

megfelelően, 

m) különösen indokolt esetekben a doktorandusz kérelmére állást foglal a disszertációs 

munka témájának vagy a témavezető személyének megváltoztatásával kapcsolatban, 

n)  véleményt nyilvánít az elvégezett tevékenység után odaítélendő kreditek számáról a 

tanulmányi program megváltoztatásakor vagy egyéb más, a törvényben vagy a 

tanulmányi szabályzatban előírt esetekben. 

3. A kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tantárgyakat és az egyes 

tevékenységekért járó kreditszámokat a doktoranduszi tanulmányi program leírása 

tartalmazza, amelynek alapján elismerik a doktoranduszi tanulmányi programot. Amit nem 

tartalmaz a leírás, azt a doktoranduszi szakbizottság elnökének javaslata alapján a 

szakbizottság hagyja jóvá. 

 

4. cikk 

A szakbizottság elnökének hatásköre 

1. A szakbizottság tevékenységét a szakbizottság elnöke irányítja, 

a) képviseli a szakbizottságot külső fórumokon, 

b) irányítja és koordinálja a szakbizottság tevékenységét, 

c) összehívja és irányítja a szakbizottság üléseit. 

2.  Az elnök eljárhat a szakbizottság nevében, főként ezen szervezeti és működési szabályzat 3. 

cikk 2. bekezdés a)-tól e) pontjáig. 

 

5. cikk 

A szakbizottsági tagok hatásköre 

1. A szakbizottsági tagság nem helyettesíthető.  

2. A szakbizottság tagjainak joguk és kötelességük részt venni a szakbizottság 

tevékenységeiben és a szakbizottság ülésein.  

 

6. cikk 

A szakbizottság ülései 



1. A szakbizottság üléseit a szakbizottság elnöke hívja össze. Abban az esetben, ha nincs 

betöltve a szakbizottság elnöki posztja vagy nincs jelen a szakbizottság elnöke, a dékánnak 

jogában áll a szakbizottság elnökét helyettesíteni és irányítani a szakbizottsági munka 

folyamatait, döntéshozatalát. A szakbizottság elnökét helyettesítő dékán szavazati joggal 

nem rendelkezik. 

2. A szakbizottság szükség szerint ülésezik, viszont legalább egyszer egy kalendáriumi évben.  

A szakbizottság elnöke köteles összehívni a szakbizottsági ülést, amennyiben arra felkéri a 

dékán, illetve a dékán által megbízott dékánhelyettes vagy legalább három szakbizottsági 

tag. 

3.  A szakbizottság akkor határozatképes, ha a teljes taglétszám több mint a fele részt vesz a 

üléseken. 

4. Érvényes határozat elfogadásához szükséges az ülésen jelenlévő tagok több mint a felének a 

szavazata. 

5. Tagok javaslatának és a szakbizottság határozatainak elfogadása nyilvános szavazással 

történik. A szakbizottság egyes esetekben dönthet a szavazás módjáról. 

6. A szakbizottság üléséről az elnök által megbízott személy jegyzőkönyvet készít, amely a 

formai követelményeken kívül (ülés dátuma, jelenlévők jegyzéke, az ülés programja) 

tartalmazza a szakbizottság által meghozott döntéseket az általa tárgyalt kérdésekben. A 

jegyzőkönyvből minden tag és a dékán kapnak egy példányt. 

7.  A szakbizottság az elnök javaslata alapján, határozatot fogadhat el postai szavazással is. 

Ilyen szavazás esetében jelenlévők számának a leadott szavazatok száma minősül. 

8. A szakbizottság ülései nem nyilvánosak. A dékán és a dékánhelyettesek azonban részt 

vehetnek az üléseken tanácskozási joggal. 

 

7. cikk 

Záró rendelkezés 

1. A 2016. 05. 20-án kelt „A doktori iskola szakmai bizottságának szervezeti és működési 

szabályzata Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program Tanulmányi 

szak: 3.3.16 közgazdaságtan és vállalati menedzsment“ hatályát veszti.  

2. Ez a szervezeti és működési szabályzat a tudományos tanács által 2020. 02. 28-án volt 

jóváhagyva. 

3. A tanulmányi szakok, tanulmányi programok listáját és a szakbizottságok tagjait a kar 

akadémiai évente egyszer frissíti és teszi közé. 

4.  Ez a szervezeti és működési szabályzat a jóváhagyás napjával lép érvénybe. 

 

 

 

Komárom, 2020. 02. 28. 

 

 

………………………………………….. 

Dr. habil. RNDr. Csiba Peter, PhD.  

a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kara 

Tudományos Tanácsának elnöke  


