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1. Cél 

Ezen minőségirányítási eljárás célja, hogy leírjuk a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar kutatási tevékenységéhez  kapcsolódó módszereket, feladatokat és 

felelősségeket. 

2. Az eljárás leírása 

A folyamatleírás elkészítéséért és karbantartásáért a minőségirányítási vezető, működtetéséért 

a Kar dékánja a felelős. 

 

Folyamatleírás Felelős 

Kapcsolódó 

feljegyzés, adat, 

dokumentum  

2.1. A kutatási tevékenység tervezése 

A Kar kutatási tevékenysége a Tanszékek kutatási tevékenységeiből 

tevődik össze. Valamennyi tanszéken önálló kutatások folynak, 

melyek tervezése tanszéki értekezleti egyeztetéseken történnek.  

A témafelelősök a kutatási témákat önállóan választják a Tanszék 

profiljának, a művelt tudományterületnek megfelelően. 

  

 

 

Tanszék-

vezető 

Témafelelős 

 

 

 

Kutatási tervek 

 

 

2.2. A kutatási folyamat leírása 

A kutatásokat a témafelelősök irányítják. A témafelelősök 

választják ki a kutatásban résztvevő valamennyi munkatársat 

(oktatókat, PhD hallgatókat, stb.) 

A kutatások eredményeinek publikálását a kutatásban résztvevők 

kötelessége végezni, a cikkeket megjelenés előtt a témafelelős 

ellenőrzi. 

A kutatásokhoz kapcsolódóan a Karon erős pályázati tevékenység 

folyik. 

Az elmúlt években a Karon több kutatásfejlesztéssel kapcsolatos 

pályázat került benyújtásra. A benyújtásra kerülő pályázatokat a DE 

AMTC Tudományos és Pályázati Osztály Pályázatnyilvántartó 

Rendszerbe rögzíti. Az Osztály nyomonköveti a pályázatokat abban 

a tekintetben, hogy a pályázat nyertessé válik-e. 

Az Osztály feladata, hogy a pályázati lehetőségeket minél szélesebb 

körben felkutassa, az információkat körlevél formájában juttatja el 

az egységvezetőkhöz/tanszékvezetőkhöz. 
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Pályázat-

nyilvántartó 

Rendszer 
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Folyamatleírás Felelős 

Kapcsolódó 

feljegyzés, adat, 

dokumentum  

2.3. A kutatásfejlesztési pályázatok 

 

A kutatásfejlesztéshez kapcsolódó pályázatok figyelését a DE 

AMTC Tudományos és Pályázati Osztály végzi. 

Az Osztály feladatai: 

 

1) A pályázati lehetőségek széles körű felkutatása, az 

információk eljuttatása az egységvezetőkhöz körlevél, 

Centrum Hírlevél, és új lehetőségként 2008. február 15.-től 

elektronikus levél útján. 

2) Az új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program pályázatainak centrum szintű 

koordinációja, részvétel a pályázatok elkészítésében. 

3) Nemzetközi pályázati lehetőségek, programok, 

konferenciák nyomonkövetése, az érdekeltek és a lehetséges 

partnerek felkutatása, tájékoztatása, közreműködés a 

pályázatírásban.  

4) A projektekben résztvevő gazdálkodó szervezetek számára 

teljes körű segítségnyújtás a pályázatok elkészítésében és a 

projektek lebonyolításában. 

5) Együttműködés erősítése a Pályázati Igazgatósággal. 

6) Az új Pályázatnyilvántartó Rendszer tesztelésének, 

bevezetésének elősegítése, és a jelenlegi rendszerhez 

hasonlóan naprakész feltöltése, vezetése. 

 

Tanszék-

vezető 

Témafelelős 

 

Pályázat-

nyilvántartó 

Rendszer 

 

 

 

Hírlevél 

 

 

A végzett kutatások és a kari pályázati tevékenységek áttekintésére 

évente egy alkalommal Kari Tanácson kerül sor. 
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