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Bevezetés 

 

Magyarország1 Országgyűlése annak érdekében, hogy az ország Európai Uniós 

csatlakozásával megváltozott körülményeknek és követelményeknek a magyar felsőoktatás is 

megfeleljen, illetve csatlakozzék az Európai Felsőoktatatási Térséghez, 2005. évben 

CXXXIX. számmal új felsőoktatási törvényt alkotott. 

A törvény célja, hogy a magyar felsőoktatás az Európai Gazdasági Térség felsőoktatásának 

részeként, az európai Egyetemek Magna Chartájában rögzített szellemi értékek megőrzése 

mellett, a megváltozott körülmények között úgy legyen képes ellátni feladatait, hogy 

 

 erősödjék az oktatással, a kutatással és a gazdasággal való együttműködés 

hatékonysága, a képzés minősége, az igényekhez és feltételekhez alkalmazkodás 

képessége és ezáltal javuljon a versenyképessége; 

 valósuljon meg a hallgatói és oktatói mobilitás; 

 növekedjék a hallgatói esélyegyenlőség és 

 az egyes intézmények, így a Szent István Egyetem működésében is folyamatosan 

és egyre fokozottabban érvényesüljön a tanulás, a tanítás és a tudományos kutatás 

szabadsága és a minőségre törekvés; 

 a minőségbiztosítási és minőséghitelesítési rendszerének fejlesztésével a hazai és a 

nemzetközi munkaerőpiacon hasznosítható, magas színvonalú és 

továbbfejleszthető ismeretek közvetítése. 

 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényt kisebb mértékben többször módosította 

az Országgyűlés, átfogó módosítására pedig 2007-ben, a 2007. évi CIV. törvénnyel került sor. 

 

A felsőoktatási törvény (Ftv.) alapján a Szent István Egyetem (SZIE) Szenátusa az Egyetem 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a következőkben határozza meg: 

                                                
1 Módosította a Szenátus 141/2011/2012 SZT számú határozata. 
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I. PREAMBULUM 

 

(1) Az 1999. évi LII. törvény alapján, 2000. január 1-jei hatállyal, a jogelőd 

intézményeiket is figyelembe véve, az 1787-ben alapított Állatorvos-tudományi Egyetem, 

az 1919-ben alapított Gödöllői Agrártudományi Egyetem, az 1842-ben alapított Kertészeti 

és Élelmiszeripari Egyetem, az 1917-ben alapított Jászberényi Tanítóképző Főiskola és az 

1872-ben alapított Ybl Miklós Műszaki Főiskola, mint alapító felsőoktatási intézmények 

jogutódjaként tíz karral létrejött, 

 

a SZENT ISTVÁN EGYETEM, 

 

GÖDÖLLŐ székhellyel.  

 

Az Egyetemi Tanács egyetértő döntése után 2003. szeptember 1-jétől a gyöngyösi 

Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar a felsőoktatási törvényt módosító 2003. évi 

XXXVIII. törvény értelmében Károly Róbert Főiskola elnevezéssel önálló felsőoktatási 

intézménnyé alakult. A felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. 

(XII.26.) Korm. rendeletet módosító 108/2003. (VII.22.) Korm. rendelet alapján pedig az 

Egyetem három volt budai kara (Élelmiszertudományi Kar, a Kertészettudományi Kar és a 

Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar, (jelenleg Tájépítészeti Kar) a Budapesti 

Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, (jelenleg Budapesti Corvinus Egyetem) 

szervezetében folytatta munkáját. 

 

 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról kiadott 2008. évi XCVII. 

törvény értelmében a Tessedik Sámuel Főiskola 2008. december 31-i hatállyal megszűnt.  

A megszűnő felsőoktatási intézmény három karával és egy intézetével beolvadt a Szent István 

Egyetembe, amely befogadó felsőoktatási intézményként, mint a volt Tessedik Sámuel 

Főiskola jogutódja látja azóta el annak feladatait. 

 

(2) A fent vázolt szervezeti változás után a Szent István Egyetem hét karának rendeltetése 

változatlanul az, hogy hálózati rendszerben felépülő multikampuszos Egyetemként működjön, 

a karok autonómiájának figyelembe vételével,2 

  

 az alapításakor megjelölt, majd folyamatos fejlődésével egyre bővülő 

tudomány- és szakterületeken – kutatási tevékenysége révén – hozza létre, 

őrizze meg és fejlessze a tudományos szakismerteket, felsőoktatási 

tevékenysége útján pedig adja át mindezeket a jövő értelmiségi 

generációja számára; 

 

 az általa művelt szakterületeken segítse elő a humán erőforrás fejlődését, a 

magyar és az Egyetemes tudomány eredményeinek gyakorlati 

alkalmazását; 

 

 megkülönböztetett feladatának tekintse a vidék fejlesztését, a vidék 

számára szükséges szakemberek képzését a legkorszerűbb ismeretek és 

módszerek alkalmazásával. 

                                                
2 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től. 
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(3) A Szent István Egyetem, mint oktatási, kutatási, szervezeti és működési, valamint 

gazdasági autonómiával rendelkező felsőoktatási intézmény az előzőek szerinti általános 

küldetésén belül a következő célokat, feladatokat és kötelezettségeket valósítja meg: 

 

(a) az Egyetem karainak szakmailag és tudományosan jól felkészült oktatói és kutatói 

az alapképzést, a mesterképzést, a doktori képzést, a felsőfokú szakképzést és a 

szakirányú továbbképzést biztosító képzési programok keretében a szakok, a 

szakirányok, a tantárgyi programok és oktatási módszerek alkalmazásával 

biztosítják, hogy a hallgatók előképzettségüknek és képességeiknek, valamint 

szűkebb érdeklődési körüknek megfelelően magas szinten sajátíthassák el az új 

ismerteket; 

 

(b) az Egyetem tudományos és szakmai környezetével lehetővé teszi, hogy hallgatói 

minél jobban megismerjék a választott szakterületek tudományos fejlődésének és 

gyakorlatának alapismereteit, s végzésüket követően minél előbb a társadalom 

alkotó értelmiségi tagjaivá váljanak; 

 

(c) az Egyetem öntevékeny képzési, kutatási és szakmai tanácsadó 

alaptevékenységének integrált megvalósításával mindenkor a tágabb értelemben 

vett társadalmi igényeket, ezen belül is az agrártársadalom és a magyar vidék 

általános, valamint az Egyetem karait és intézményeit övező régiók tényleges 

gazdasági, társadalmi, tudományos és kulturális igényeit elégíti ki, megvalósítva 

azt a célt is, hogy az Egyetem az általa oktatott szakterületek kutatási központja 

legyen; 

 

(d) az Egyetem meghatározó szerepet kíván betölteni a felnőttképzésben és a szakmai 

továbbképzésben is; 

 

(f) az Egyetem képzési tevékenységét elsősorban a következő képzési területeken 

fejti ki: gazdaságtudományok, műszaki tudományok, az állatorvostudomány, az 

egészségtudományok, pedagógus képzés, természettudomány, építéstudomány, 

agrártudomány, bölcsészettudomány, társadalomtudomány; (abc sorrendbe) 

 

(g) az Egyetem karai – a munkaerő-piaci igények kielégítése és a felsőoktatási 

képzési kínálat növelése érdekében – a jövőben is folyamatosan bővíteni kívánják 

a szakok és szakirányok körét, a karok közötti átoktatás, áthallgatás, a kiegészítő 

képzés meglévő formáit, és fokozni szeretnék a képzési rendszerek rugalmasságát; 

 

(h) az Egyetem karai, amelyek fontos szerepet töltenek be a felsőoktatási előkészítő 

képzésben, a jövőben tovább fejlesztik a diplomát nem nyújtó képzési formákat; 

 

(i) az Egyetem a felsőoktatás és kutatás legfontosabb területein – a tudomány és a 

technológia, a menedzsment és a kommunikáció, az informatika és az információs 

rendszerek, a környezetgazdálkodás és a fenntartható fejlesztés, műszaki 

tudományok, építészet tekintetében – teljes körű részvételre törekszik. 

 

(4) A Szent István Egyetem a vidék fejlesztését fontos feladatának tekintő felsőoktatási 

intézmény, amely rendkívül széles körű képzésre alapozottan, a mindenkori munkaerő-piaci 

igényeknek megfelelően biztosítja a felsőoktatás kiszélesítésének alapvető feltételeit. Az 
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Egyetem a karok együttműködésére, valamint a képzési programok rugalmas 

összehangolására alapozva biztosítja a hallgatók intézményrendszeren belüli áthallgatási 

lehetőségét. 

 

(5) A Szent István Egyetem felvázolt tartalmi (képzési, tudományos kutatási és szakmai 

tanácsadási) feladatainak teljesítéséhez olyan szervezetet kell kialakítani, amely lehetővé teszi 

az egységes elvek szerinti működését, az alábbiak figyelembevételével. 

 

(a) a karok autonómiája a központi irányítás és felügyelet mellett érvényesül; 

 

(b) abban az intézmény részben, ahol egy kar látja el a képzési, a tudományos kutatási 

és szolgáltatási feladatokat, a kar szervezete a kari költségvetés terhére, ahol több 

kar működik – mint a Gödöllői Kampuszon - a kari és a központi egyetemi 

szervezeti egységek a költségek világos elkülönítésével biztosítják a képzés és 

kutatás gazdasági, műszaki, informatikai és igazgatási feladatainak, illetve az 

ehhez szükséges szolgáltatásoknak a koordinált ellátását.  

 

(6) A Szent István Egyetem a szervezetére és működésére vonatkozó rendelkezéseit 

Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: ESZMSZ) határozza meg. Az 

ESZMSZ-ben az Ftv. és végrehajtási rendelkezései alapján minden olyan kérdés 

szabályozható, amelyről jogszabály vagy felhatalmazás alapján más szabályzatban nem kell 

rendelkezni. Az Egyetemnek egyetlen szervezeti és működési szabályzata lehet, amelynek 

részei: 

 

 a szervezeti és működési rend; 

 a foglalkoztatási követelményrendszer és 

 a hallgatói követelményrendszer. 

 

A Szenátus által elfogadott ESZMSZ-t az Egyetemen a szokásos módon nyilvánosságra kell 

hozni és az alkalmazottak, valamint a hallgatók részére hozzáférhetővé tenni. (A 

nyilvánosságra hozatalról az ESZMSZ 164. §-ának (1) bekezdése rendelkezik) A karok az 

ESZMSZ-t kari rendelkezésekkel kiegészíthetik, ezek az ESZMSZ részét képezik.3 

 

(7) A Szent István Egyetem vezetői és oktatói kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden 

egyetemi tevékenységüket a legjobb minőségben végzik. Ennek érdekében az Egyetem 

munkatársait úgy választják ki, munkájukat úgy szervezik meg, és felsőoktatási feladataikat 

mind az oktatás/nevelés, mind a kutatás, mind a szaktanácsadás területén, valamint az 

intézmény gazdasági működése során úgy végzik, hogy az mindenben megfeleljen a 

legmagasabb minőségi igényeknek.  

 

(8) Az egyetemi munka minőségi követelményeinek és feltételeinek meghatározása, 

rendszerbe foglalása, megismertetése, valamint érvényesülésük folyamatos ellenőrzése 

céljából az Egyetemen minőségbiztosítási rendszert kell működtetni és minőségfejlesztési 

programot kell készíteni. Az Egyetem minőségfejlesztési rendszerét a Szabályzat 6. a), b) és 

c) sz. mellékletei tartalmazzák.  

 

Minőségbiztosítási szabályzatban kell meghatározni a felsőoktatási intézmény működésének 

folyamatait, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési 

                                                
3 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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eljárásokat, a működés biztosításának alkalmazott kritériumait, szabályait, a különösen a 

képzések indításának, követésének, rendszeres belső értékelésének mechanizmusát, a képzés 

során megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség minőségének belső értékeléséhez 

kapcsolódó eljárásokat, illetve fogyasztóvédelmi szempontokat. A minőségbiztosítási 

szabályzatban kell meghatározni a doktori iskola létesítéséhez meghatározott 

követelményeknek a doktori iskola működése során történő folyamatos biztosításának 

eljárásrendjét. Az intézményi minőségbiztosítási szabályzatban kell biztosítani az oktatói 

munka hallgatói véleményezését.4 

 

A felsőoktatási intézmény e törvényben meghatározott intézményfejlesztési terv, kutatási-

fejlesztési-innovációs stratégia alapján minőségfejlesztési programot készít. Az intézményi 

minőségfejlesztési programban kell meghatározni a képzési program, a tudományos kutatás, 

művészeti alkotótevékenység, a hallgatók értékelésének, az oktatás személyi és 

infrastrukturális feltételei, a tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások, a belső 

információs rendszer és a nyilvánosság fejlesztésére irányuló célokat.5 A felsőoktatási 

intézmény évente áttekinti az intézményi minőségfejlesztési program végrehajtását, és 

megállapításait - az erről szóló jelentés elfogadásától számított legfeljebb harminc napon belül 

- az intézmény honlapján, továbbá a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.6 

 

Az egyetemi minőségfejlesztési program végrehajtását évente át kell tekinteni és a 

megállapításokat az Egyetem honlapján, továbbá az Egyetemen szokásos egyéb módon 

nyilvánosságra hozni. 

 

(9) A Szent István Egyetem intézményfejlesztési tervét a Szenátus fogadja el. Ebben kell 

meghatározni a fejlesztéssel, a fenntartó minisztérium által az Egyetem rendelkezésére 

bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával, elidegenítésével kapcsolatos elképzeléseket, 

a várható bevételeket és kiadásokat. 

A tervet középtávra, legalább négyéves időszakra kell elkészíteni, évenkénti bontásban 

meghatározva a végrehajtás feladatait. Az intézményfejlesztési terv része a foglalkoztatási 

terv, amely meghatározza azt a létszámot, amelynek keretei között az Egyetem megoldhatja a 

feladatait. 

 

(10) A Szent István Egyetem kutatási- fejlesztési- innovációs stratégiát készít. Ebben 

meg kell tervezni a kutatási programot, a pályázati eljárási rendet, a tudományos 

rendezvények szervezésének rendjét, a hazai és nemzetközi tudományos együttműködés 

fejlesztésével kapcsolatos teendőket, a tudományos művek kiadásának, a kutatási tevékenység 

folytatásának támogatási feltételeit, a tudományos eredmények hasznosításának módját. Az 

Egyetem kutatási, fejlesztési, innovációs stratégiáját az Egyetemi Doktori és Habilitációs 

Tanács alakítja ki és a Szenátus fogadja el. Az elfogadott stratégia megvalósítását az 

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács irányítja. A kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiát 

meg kell küldeni a Regionális Fejlesztési Tanács részére, hogy figyelembe lehessen venni a 

régiók társadalmi, gazdasági fejlesztését szolgáló középtávú program elkészítésénél és 

végrehajtásánál. 

 

 

                                                
4 beillesztette a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata, a 2009. évi CXXXVIII. tv. 4.§ (1) alapján 
5 Módosította a Szenátus 103/2010/2011  SZT számú határozata. 
6 beillesztette a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata, a 2009. évi CXXXVIII. tv. 4.§ (2) alapján 
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II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 1. Az Egyetem jogállása 

 

1. § 

 

(1) A Szent István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint Magyarország7 állami 

felsőoktatási intézménye  a Ptk. 29. §-ának (1) bekezdése alapján, az Ftv-ben meghatározottak 

szerint létrehozott jogi személy, amely a törvényben, az Egyetem alapító okiratában és az 

ESZMSZ-ben foglalt keretek között oktatási, kutatási, szervezeti és működési, valamint 

gazdálkodási autonómiával rendelkezik. 

 

(2) Az Egyetem feladatainak ellátására, működésére és fejlesztésére szolgáló költségek 

fedezetét évente az intézmény költségvetésében kell előirányozni. 

 

(3) Az Egyetemnek az (1) bekezdésben meghatározottak alapján joga, hogy szak- illetve 

tudományterületein: 

 

(a) egymásra épülő képzési ciklusokban: 

 alapképzést, 

 mesterképzést és 

 doktori képzést, továbbá 

 

(b) felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító: 

 felsőfokú szakképzést és 

 szakirányú továbbképzést 

 

folytasson és a képzési követelményt teljesítők részére a törvényben megállapított 

okleveleket, illetve bizonyítványt kiadja. 

 

(4) Az állatorvos doktori szakon osztatlan képzés folyik, amelyben a képzési és kimenet i 

követelményt teljesítők a törvényben meghatározott oklevelet kapják. 

 

(5) Az Egyetem az alapító okiratában foglaltak alapján – a felnőttképzési törvényben 

meghatározott intézményi, valamint képzési programjai esetében program akkreditáció nélkül 

– vehet részt a felnőttképzésben. Az Egyetem költségtérítéses képzései tekintetében – külön 

törvényben meghatározott bejelentési eljárást követően – a felnőttképzési törvény szerint 

akkreditált intézménynek, képzési programjai pedig a felnőttképzési törvény szerint 

akkreditált felnőttképzési programnak minősülnek. 

 

(6) Az Egyetem székhelye: Gödöllő 

 címe:   2100.8 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

 rövidítése: SZIE 

 Telephelyei:   1078 Budapest, István u. 2.,  

     1146 Budapest, Thökölyu.74.,  

     1142 Budapest, Ida u. 2.,  

     1135 Budapest, Szent László út 59-61.9 

                                                
7 Módosította a Szenátus 141/2011/2012 SZT számú határozata. 
8 Módosítva a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata a 15213-105/2009 számú alapító okirat alapján. 
9 Módosította a Szenátus 68/2012/2013 SZT számú határozata. 
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     5100 Jászberény, Rákóczi u. 53.,  

     

     5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.,  

     5540 Szarvas, Szabadság út 4.,  

     5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.,  

     5700 Gyula, Szent István út 7-19.10 

 

(7) Az Egyetem körbélyegzője: a Magyarország11 címere, Szent István Egyetem, 

Gödöllő körirattal, illetve az Egyetem címere, a köriratban az előző szöveggel. A 

körbélyegzők használatáról szóló szabályzatot a Szenátus fogadja el.  

 

 

 

2. Az Egyetem kötelékébe tartoznak 

 

2. § 
 

Az Egyetem kötelékébe tartoznak: 

 

(a) közalkalmazotti jogviszonyuk alapján az Egyetem oktatói és a tanári 

munkakörben foglalkoztatottak, a tudományos kutatók, az ügyvivő szakértők, az 

ügyintézők, a szolgáltatók, az ügyviteli valamint kisegítői munkakörben 

foglalkoztatottak, továbbá az Egyetem szervezetébe tartozó közgyűjteményi 

(könyvtári, levéltári, múzeumi) és közoktatási (gyakorlóiskolai, óvodai) 

alkalmazottak; 

 

(b) hallgatói jogviszonyuk alapján a felsőfokú szakképzésben, az alap- és 

mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben, a részismeretek megszerzése 

érdekében folytatott képzésben, valamint a doktori képzésben részt vevő 

hallgatók, továbbá a vendéghallgatók; 

 

(c) a hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményeknek az Egyetemen szakmai 

gyakorlaton, illetve részképzésben részt vevő hallgatói; 

 

(d) Egyetemi tevékenységük alapján:  

 

 a Professor Emeritus cím birtokosai; 

 a magántanárok, a címzetes egyetemi és főiskolai tanárok, docensek, valamint 

akik a jogelőd intézményekben címzetes oktatói címet kaptak; 

 a hazai és külföldi meghívott (vendég) egyetemi és főiskolai tanárok, valamint 

az óraadók; 

 az Egyetemen meghatározott időre tanulmányúton lévő vagy tudományos 

kutatómunkát folytató hazai és külföldi szakemberek, 

 az Egyetem által szervezett általános tovább-, illetve átképzésben részt vevők a 

képzés ideje alatt. 

 

(e) egyetemi címük alapján: 

                                                
10 Beillesztette a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata 
11 Módosította a Szenátus 141/2011/2012 SZT számú határozata. 
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 az Egyetem tiszteletbeli doktorai és tiszteletbeli professzorai; 

 akik részére az Egyetemi Tanács, a jogelőd intézmények tanácsai, illetve a 

Szenátus olyan elismerő címet vagy kitüntetést adományoz vagy 

adományozott, amelynek alapítólevele szerint az elismerés birtokosa az 

Egyetem (főiskola) kötelékébe tartozik, vagy a jogelőd intézményekhez 

tartozott. 

3. Az Egyetem fenntartója, törvényességi ellenőrzése12 

 

3. § 

 

(1) Az Egyetem, mint állami felsőoktatási intézmény irányában a fenntartói és ennek 

értelmében a törvényességi ellenőrzési jogokat az állam nevében –amennyiben az Ftv. 

eltérően nem rendelkezik -  oktatásért felelős miniszter gyakorolja, akinek feladata az 

Egyetem fenntartói irányítása és működtetése.  

 

 

(2) Az oktatásért felelős miniszter felelőssége, hogy – az Ftv.-ben meghatározottak szerint 

– biztosítsa az Egyetem autonóm működésének tárgyi, pénzügyi és személyi feltételeit. 

 

(3) Az oktatásért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdésben foglalt hatáskörében ellátja a 

felsőoktatás ágazati irányítását is. Az oktatásért felelős miniszter fenntartói jogait az Ftv. 

115.§-a, ágazati irányítási hatáskörét pedig az Ftv. 102-105.§-ai tartalmazzák. Fenntartón az 

Ftv. 115.§ (2) g) alapján a gazdasági főigazgató és a belső ellenőrzési igazgató megbízása és 

felmentése vonatkozásában az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert kell érteni. 

 

(4) Az oktatásért felelős miniszter, ha az Egyetem nem tesz eleget törvényességi 

felhívásának – az Ftv. keretei között – bírósági eljárást kezdeményezhet az intézmény ellen. 

Az Egyetem Szenátusának döntése alapján a rektor, a közléstől számított harminc napon 

belül, ugyancsak bírósági eljárást kezdeményezhet az oktatásért felelős miniszter által tett, és 

a törvény által nem kizárt fenntartói észrevételekkel szemben. A döntésre ez esetben a 

Fővárosi Bíróság illetékes, amely nem peres eljárásban soron kívül határoz. A fenntartói 

döntést a bíróság megváltoztathatja. Az intézményi kérelem benyújtása a bírósághoz halasztó 

hatályú. 

 

(5) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek az Egyetemen folyó agrárképzés 

és vidékfejlesztés irányításával és finanszírozásával kapcsolatos felelősségét és jogkörét a 

79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet 34.§-a határozza meg. 

 

(6) Az Egyetem – rektora révén – részt vesz a Magyar Rektori Konferencia munkájában. 

Az Egyetem oktatói a Magyar Rektori Konferencia delegálása esetén és alapján vesznek részt 

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) és a Felsőoktatási és Tudományos 

Tanács (FTT) tevékenységében. 

 

                                                
12 Módosította a Szenátus 103/2010/2011 SZT számú határozata. 
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 4. Az Egyetem képzési rendszere és feladatai 

a/ Az Egyetem képzési rendszere 

 

4. § 

 

(1) Az Egyetem a felsőfokú szakemberképzésben, az értelmiségi hivatásra, a tudományos 

ismeretek bővítésére és alkalmazására való felkészítésben, valamint az azt szolgáló 

tudományos kutatásban és szaktanácsadásban felmerülő feladatait, Magyarország 

Alaptörvényével13 összhangban, az Ftv. rendelkezéseinek megfelelően, illetve az Egyetem 

alapító okiratában, az ESZMSZ-ben és annak kari kiegészítéseiben meghatározott keretek 

között látja el. 

 

(2) A Kormány határozza meg: 

 

(a) az alap- és mesterképzés területeit, képzési ágait, szakjait, az azokhoz tartozó 

kreditek számát, az indítással összefüggő eljárási rendet, továbbá azokat a 

szakokat, amelyekben külső (nem egyetemi keretek között folyó) gyakorlati 

képzést kell szervezni; 

(b) a felsőfokú szakképzés szervezésének rendjét; 

(c) a doktori fokozat megszerzésének feltételeit, doktori iskola létesítésének eljárási 

rendjét. 

 

(3) Az Egyetemen a képzés a Szenátus által elfogadott képzési programok alapján folyik. 

A képzési program részét képező tantervet az alap- és mesterképzésben az oktatásért felelős 

miniszter14 által kiadott képzési és kimeneti követelmények alapján, a szakirányú 

továbbképzésben pedig szabadon készítik el a karok. 

 

(4) A felsőfokú szakképzés az érintett kar által készített és a Szenátus által elfogadott 

szakképzési program szerint folyik. Szakképzési program az Országos Képzési Jegyzékben 

meghatározott felsőfokú szakképzésre készíthető, a szakképesítésért felelős miniszter által 

kiadott szakmai és vizsgakövetelmények alapján. A szakképzési program tartalmazza a 

megegyező tartalmú szakképzésben elsajátított ismeretek beszámítási lehetőségét, továbbá a 

felsőfokú szakképzésben szerzett kreditek beszámítását az azonos képzési területhez tartozó 

alapképzésbe. Ezek száma legalább harminc, legfeljebb hatvan lehet. A képzési idő négy 

félév, kivéve, ha az európai közösségi jog ennél hosszabb időt állapít meg. 

 

(5) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA, BSc) és 

szakképzettség szerezhető, amely az első felsőfokú végzettségi szint, és feljogosít a 

mesterképzés megkezdésére. Az alapképzésben szerzett szakképzettség a jogszabályban 

meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít fel. A gyakorlatigényes alapképzési 

szakokban egy félév összterjedelmű összefüggő szakmai gyakorlatot kell szerezni, amelynek 

teljesítése a záróvizsgára bocsátás előfeltétele. Az alapképzés szakképzési ideje legalább hat, 

legfeljebb nyolc félév, amely során a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 

kreditösszeget kell teljesíteni. 

 

                                                
13 Módosította a Szenátus 141/2011/2012 SZT számú határozata. 
14 Módosította a Szenátus 103/2010/2011 SZT számú határozata. 
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(6) A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA, MSc) és 

szakképzettség szerezhető, amely a második felsőfokú végzettségi szint. Ez a szakképzettség 

a jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. A képzési idő a 

képzési és kimeneti követelményrendszerben adott. A mesterképzésben a képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott kreditösszeget kell teljesíteni. 

 

(7) Az alapszakon és az ahhoz kapcsolódó mesterszakon, az osztatlan képzésben 

együttesen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditösszeget kell 

teljesíteni. A képzési idő legalább tíz és legfeljebb tizenkét félév. 

 

(8) A szakirányú továbbképzésben az alap- vagy a mesterfokozatot követően, további 

(újabb felsőfokú végzettségi szintet nem jelentő) speciális szakirányú szakképzettség 

szerezhető. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. A szakirányú továbbképzésben 

legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. 

 

(9) A képzési program része a doktori képzés, amelyre az Egyetem azon a 

tudományterületen, illetve azon belüli tudományágakban szerezhet jogosultságot, amelyre 

működési engedélye kiterjed. A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követően készít 

fel a doktori fokozatszerzésre. A képzésben legalább száznyolcvan kreditet kell szerezni. A 

képzési idő hat félév (36 hónap). A doktori képzés és fokozatszerzés részletes szabályait az 

ESZMSZ 10. sz. mellékletét képező Egyetemi Doktori Szabályzat állapítja meg. 

 

(10) A rektor az alap- és mesterszak alapításával, indításával kapcsolatos dokumentációt15 

megküldi a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak (MAB). A képzés akkor 

indítható, ha ezt a MAB szakértői véleményében támogatta, és az indítás tényét az Egyetem a 

regisztrációs központnak bejelentette. Az MAB támogatásának hiányában az Egyetem eljárást 

kezdeményezhet a regisztrációs központnál, amely az MAB újabb szakértői véleményének 

beszerzése után dönt. A regisztrációs központ kötve van az MAB szakértői véleményéhez 

vagyis, ha az abban foglaltak megegyeznek az elsőfokú eljárást megelőző eljárásban készített 

véleménnyel, a regisztrációs központ elutasítja az Egyetem megkeresését. Az Egyetem ez 

esetben a regisztrációs központ határozata ellen az oktatásért felelős miniszterhez16 

fellebbezhet, aki az ügyet elbírálja. A miniszter a MAB szakértői véleményétől eltérhet17. 

 

(11) A MAB támogató véleménye alapján a mesterszakok képzési és kimeneti 

követelményeit az Egyetem kezdeményezésére az oktatásért felelős miniszter18 rendeletben 

teszi közzé. A regisztrációs központ csak akkor veszi nyilvántartásba a MAB által támogatott 

szakindítási kérelmeket, ha a képzési és kimeneti követelmények megjelentek. 

 

(12) Az Egyetemnek doktori iskola létesítése előtt is be kell szereznie az MAB szakértői 

véleményét. Ha az Egyetem a véleményben foglaltakkal nem ért egyet, az oktatásért felelős 

miniszternél19 kezdeményezhet eljárást. A miniszter a MAB újabb szakértői véleményének 

beszerzése után – figyelembe véve azt, hogy a MAB szakértői véleményéhez kötve van – 

másodfokon dönt. 

 

                                                
15 Módosította a Szenátus 14/2011/2012 SZT  számú határozata. 
16 Módosította a Szenátus 103/2010/2011 SZT számú határozata. 
17beillesztette a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata, a 2009. évi CXXXVIII. tv. 23.§ (1) alapján 
18 Módosította a Szenátus 103/2010/2011 SZT számú határozata. 
19 Módosította a Szenátus 103/2010/2011 SZT számú határozata. 
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(13) A doktori iskola létesítésének eljárási rendjét és feltételeit, a doktori iskola tagságára 

és szervezetére, a doktori tanács számára biztosított hatáskörre, a doktori tézisek, a doktori 

értekezés nyilvánosságára, a doktori fokozatszerzési eljárásra vonatkozó általános 

szabályokat, a doktori fokozat megszerzésének feltételeit a kormány határozza meg. 

 

 

5. § 

 

(1) Az Egyetemen: 

 

(a) teljes idejű és 

(b) részidős képzés, valamint 

(c) távoktatás 

folyik. 

 

(2) A teljes idejű képzést a nappali képzés munkarendje szerint kell megszervezni, amely 

heti öt napos, munkanapokon szervezett tanítási hetet jelent. Ettől az illetékes Hallgatói 

Önkormányzat egyetértésével el lehet térni. 

 

(3) A részidős képzés lehet esti vagy levelező képzés munkarendje szerint szervezett 

képzés. A részidős képzés időtartama – kivéve a szakirányú továbbképzést – a teljes idejű 

képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet. A szakirányú 

továbbképzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább húsz, legfeljebb ötven 

százaléka lehet. Az esti és a levelező képzést a hallgatók elfoglaltságának figyelembevételével 

kell megszervezni a munkanapokon, indokolt esetben a heti pihenőnapon. 

A fenti szabályokat 2007. szeptember 1-jét követően szakirányú továbbképzés keretében első 

évfolyamon tanulmányaikat megkezdő hallgatók tekintetében, majd azt követően felmenő 

rendszerben kell alkalmazni. Az esti képzés munkarendjéről az Ftv. 147.§ 3/A pontja, 

levelező képzés munkarendjéről pedig a 147 §. 26/A pontja rendelkezik. 

 

(4) A távoktatás:   sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, 

valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív 

kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a kontakt tanórák száma 

nem éri el a teljes idejű képzés kontakt tanóráinak 30 százalékát.  

 

6. § 

 

(1) Az Egyetemnek biztosítania kell az ismeretek és információk tárgyilagos és többoldalú 

közvetítését. Az intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem.  

 

(2) Az Egyetem szervezete és működése pártoktól független, azoknak anyagi támogatást 

nem nyújthat és nem fogadhat el. Helyiségeit politikai célú szervezet, mozgalom vagy 

ezekhez kötődő szervezet részére működési célra nem lehet átengedni. 

 

(3) Az Egyetemnek az egyetemi honlapon be kell mutatnia az intézmény oktatási, 

kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységét, azok legfontosabb területeit és az aktuális 

eredményeket. 
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b/ Az Egyetem feladatai 

 

7. § 

 

(1) Az Egyetem 2006. szeptember 1-jétől az Ftv. szerint elkészített képzési program 

alapján indíthatja az alapképzés első képzési időszakát. Ettől az időszaktól kezdve nem 

indítható a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai szintű, illetve egyetemi képzésben új 

évfolyam.  

 

(2) Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1. előtt kezdték meg, azt az 

Egyetem, illetve karai által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési 

követelmények szerint fejezhetik be, és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 

rendelkezései alapján szerezhetnek főiskolai végzettséget tanúsító, illetve egyetemi 

végzettséget tanúsító oklevelet, amennyiben a tanulmányaikat a képzési formára érvényes 

mintatanterv szerint sikeresen teljesítik. A hallgatók részére biztosított tanulmányi időt, 

tanulmányok megszakítását és szüneteltetését a hallgatói jogviszonynak létesítésekor 

érvényes rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. E rendelkezésektől az Egyetem 

2015. szeptember 1-jétől eltérhet. 

 

(3) Azok a (2) bekezdés hatálya alá tartozó hallgatók, akik tanulmányaikat az Egyetemi 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott átmeneti rendelkezések 

figyelembevételével a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján nem fejezik be, 

a tanulmányok és vizsgák beszámítási rendje szerint a 2005. évi CXXXIX. törvény 

rendelkezései szerint folytathatják tanulmányaikat. A (2) bekezdés szerinti „kifutó 

rendszerben” tanuló hallgatók tanulmányainak átmeneti szabályait az ESZMSZ 5. 

mellékletét képező Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 

tartalmazza. 

 

8. § 

 

(1) Az Egyetem a Preambulum (3) bekezdésben, valamint az ESZMSZ 4. és 5.§-aiban 

meghatározottak szerint: 

 

(a) alapképzést, mesterképzést, doktori képzést és szakirányú továbbképzést 

folytat: 

 

 alapképzésben: az agrár, a bölcsészettudományi, a gazdaságtudományi, a 

műszaki, az orvos és egészségtudományi, a pedagógus, a társadalomtudományi 

és a természettudományi képzési területen folytat képzést. 

 

 mesterképzésben: emberi erőforrás tanácsadó, gépészmérnök, járműtechnikai 

mérnök, környezetmérnök, létesítménymérnök, logisztikai mérnök, marketing, 

mechatronikai mérnök, mezőgazdasági biotechnológus, mezőgazdasági és 

élelmiszeripari gépészmérnök, műszaki menedzser, nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás, növényorvos, pénzügyi, regionális és környezeti gazdaságtan, 

vezetés és szervezés, vidékfejlesztési agrármérnöki és vadgazda mérnök 

szakokon folytat képzést. 

 

– a doktori képzésben: az állatorvos-tudományok, a biológia-, a 

környezettudomány, a növénytermesztés és kertészettudomány, a 
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mezőgazdaság-tudomány, a műszaki tudomány, a közgazdaságtudomány 

területein doktori fokozat odaítélésére, valamint habilitációs eljárás 

lefolytatására jogosult.  

 

– a szakirányú továbbképzésben: a Szenátus által elfogadott képzési 

programokban folytathat képzést; 

 

(b) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint folytathat 

felsőfokú szakképzést; 

 

(c) a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint folytathat 

felnőttképzési tevékenységet; 

 

(d) a karok, illetve más továbbképzéssel foglalkozó szervezeti egységek 

közreműködésével általános továbbképzést (átképzést) folytat és erről 

megfelelő bizonyítványt ad ki; 

 

(e) a felsőfokú intézményekbe fel nem vettek, ill. középiskolás tanulók részére 

költségtérítéses előkészítő képzést szervez magyar és idegen nyelven, és 

annak sikeres elvégzéséről igazolást ad ki; 

 

(f) az Egyetemen pedagógusképzést folytató karokon: tanítóképzés; Gazdaság és 

Társadalomtudományi Kar (GTK): agrár-mérnöktanár (MA és mg. szakoktató 

(BA) képzés, Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (PK): 

óvodapedagógus és tanítóképzés)] tanulmányokat folytató hallgatók 

közoktatási intézményekben vesznek részt gyakorlati felkészítésben, amelyek 

lehetnek az Egyetem alapító okirata szerint az Egyetem szervezetébe tartozó 

közoktatási intézmények (gyakorló iskolák), vagy megállapodás alapján, más, 

nem az Egyetemhez tartozó ún. bázis iskolák;20 

 

(g) felsőoktatási és az akadémiai kutatóhálózat egyik intézményeként alap-, 

alkalmazott- és fejlesztő kutatásokat végez az állatorvostudomány, az 

állategészségügy, az agrárgazdaság, a kertészetgazdaság, a természetvédelem, 

a vadbiológia, és vadgazdálkodás, a vidékfejlesztés és területfejlesztés, 

energiagazdálkodás és környezetvédelem, számos ágazatában, prioritást 

biztosítva elsősorban az alábbi agrár-, kertészeti- és környezettudományi, 

építéstudományi, településtudományi, valamint az agrár-műszaki, társadalom 

és közgazdasági kutatási területeknek, így: 

 az agrár- és regionális gazdaságtan; 

 az alkalmazott operáció kutatás; 

 az alkalmazott zoológia; 

 az állategészségügy; 

 az ápolástudomány; 

 a biológia; 

 a biotechnológiai, a biokémia és a mikrobiológia; 

 az európai tanulmányok, a szociológia és humánmenedzsment; 

 az egészségturizmus; 

                                                
20 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től, a kar új elnevezése 

2011. október 2. napjától. 
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 az élelmiszer- és takarmánybiztonság; 

 az élelmiszergazdaság; 

 az építési menedzsment; 

 a felsőoktatás pedagógiája, a felnőttképzés és módszertana; 

 a fenntartható épített környezet; 

 a gépészet, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészet, az energetika 

és kommunális gépészet; 

 az ingatlangazdálkodás; 

 a kertészeti technológiai fejlesztés; 

 a környezet- és a tájgazdálkodás, a térségfejlesztés, a 

környezettechnika; 

 a környezet egészségügy; 

 a környezetipar, a kommunikáció-technika, a mérnök-informatika; 

 a környezetvédelmi kutatások és monitoring; 

 a magasépítészet; 

 a minőségbiztosítás, valamint a technológiai, műszaki eljárások 

fejlesztése; 

 a neveléstudomány; 

 a növénynemesítési, a növénytermesztés, a kertészeti termesztés az 

állattenyésztés és takarmányozás; 

 a nyelvtudományok; 

 az ökológiai alap és alkalmazott kutatások;  

 a sporttudományok, a rekreáció; 

 a talaj- és szerkezetviselkedés; 

 a talajtan, a kémia és a vízgazdálkodás; 

 a települési infrastruktúra fejlesztés; 

 a természeti erőforrások;  

 a természetvédelmi kutatások és biodiverzitás-monitorozás 

 a területrendezés, a területi tervezés, településépítészet; 

 a történettudomány; 

 a tűz- és katasztrófa védelem;  

 a vadgazdálkodás és vadászat, a vadegészségügy 

 a vállalatgazdaságtan, az üzemtan, a marketing és a szaktanácsadás 

témaköröknek; 

 a városfenntartás, üzemeltetés. 

 

(h) karainak, valamint oktatási és kutatási szervezeti egységeinek közreműködése 

útján – az Ftv. és más vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, az 

alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – költségtérítéses szolgáltatásként, 

illetőleg vállalkozási tevékenységként 

 

– az államilag támogatott alapfeladatokon túl is folytathat felsőfokú 

szakemberképzést; 

– iskolarendszeren kívüli szakképzést végezhet; 

– külső megbízók, megrendelők számára oktatási, kutatási, fejlesztő 

szaktanácsadói, szolgáltatói és egyéb feladatokat láthat el; 

– az Egyetem állatorvos-, és agrár-tudományokat művelő karai részt 

vesznek a növényi és állati járványos betegségeket megelőző 
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tevékenységben és annak fejlesztésében, az Állatorvos-tudományi Kar 

klinikái a képzési, kutatási és szaktanácsadási tevékenységük mellett, 

vállalkozási formában, rendszeres állatgyógyászati tevékenységet is 

folytatnak;  

 

(i) az Egyetem szervezetében működő Igazságügyi Mezőgazdasági Szakértői 

Testület és az Állatorvosi Igazságügyi Felülvizsgáló Testület, az Igazságügyi 

és Rendészeti Minisztérium és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium felügyelete alatt az erre vonatkozó jogszabályok és a bizottságok 

működési szabályzata szerint – az illetékes bíróság határozata alapján – ellátja 

a szakterület bírósági szakértői véleményeinek felülvizsgálatát; 

 

(j) az Egyetem szervezetében működik az Országos Vadgazdálkodási Adattár. 

 

(2) Az Egyetemen szerezhető képesítések felsorolását az ESZMSZ 1. sz. melléklete 

tartalmazza.  

 

(3) Az Egyetem a Szenátus jóváhagyásával, az Ftv. és más hatályos jogszabályok alapján 

vehet részt alapítványokban, egyesületekben, közhasznú, illetve gazdasági társaságokban. 

 

9. § 

 

(1) Az Egyetemen az alapképzésben és mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben 

megszerezhető végzettséget, illetve szakképesítést a képzési program, illetve az annak részét 

képező tanterv határozza meg. A doktori képzés tartalmát az akkreditált programok, a doktori 

fokozat megszerzésének feltételeit az Egyetem Doktori Szabályzata határozza meg. 

(ESZMSZ 10. sz. melléklet). 

 

(2) Az Egyetemen az oktatás általános nyelve a magyar, de az Egyetem idegen, illetve 

nemzetiségi nyelven is képezhet külföldi és magyar állampolgárságú hallgatókat az Egyetem 

Gazdálkodási Szabályzatában külön meghatározott pénzügyi feltételek és szervezeti keretek 

között. (ESZMSZ 7. sz. melléklet) Erről az érintett karnak az ESZMSZ-t kiegészítő 

szabályzatában kell rendelkezni. 

 

(3) Az egyetemi habilitációs eljárás rendjéről és szabályairól az Egyetem Habilitációs 

Szabályzata rendelkezik. (ESZMSZ 9. sz. melléklet) 

 

10. § 
 

(1) Az Egyetem az oktatók, kutatók és hallgatók számára biztosítja a tudományos kutatás 

szabadságát, támogatja azok feltételeinek megvalósítását, létrehozza a kutatás eszköztárát, 

fenntartja azt és biztosítja ennek hozzáférhetőségét. A tudományos kutatásról és az ezt 

szolgáló műszerek és eszközök használatáról külön egyetemi szabályzat rendelkezik. 

(ESZMSZ 14. sz. melléklet) 

 

(2) Az Egyetem kialakítja az oktatási, kutatási-fejlesztési, szaktanácsadási, szolgáltató, 

illetve költségtérítéses és vállalkozási tevékenységének szervezeti-, és gazdasági kereteit és 

szabályait. 
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(3) Az ESZMSZ 8.§ (1) bekezdésének (h) pontjában meghatározott költségtérítéses 

szolgáltatások és vállalkozási tevékenység igazgatási és gazdasági szabályairól az Egyetem 

Gazdálkodási Szabályzata rendelkezik. (ESZMSZ 7. sz. melléklet) 

 

(4) Az Egyetem - önkéntes adatszolgáltatás alapján – Diplomás Pályakövetési Rendszere és 

annak alapját képező Alumni Rendszere keretében ellátja a pályakövetés feladatait, amelyben 

figyelemmel kíséri azoknak a munkaerő-piaci helyzetét, akik itt szereztek bizonyítványt, 

oklevelet. 

 

(5) Az Egyetem karrier és alumni iroda rendszerével tanulmányi és életpálya-tanácsadást 

nyújt a hallgatók részére, segíti a hallgatók beilleszkedését a felsőfokú tanulmányok idején, 

illetve szakmai előmenetelüket a tanulmányok befejezését követően.21 

 

11. § 
 

(1) Az Egyetem feladatait az oktatók, a tudományos kutatók, a más beosztású 

közalkalmazottak és a hallgatók együttműködésével valósítja meg. 

 

(2) Az Egyetem az évi költségvetésében meghatározott pénzügyi és az egyetemi 

szabályzatokban meghatározott egyéb feltételek szerint természetbeli és pénzbeli 

juttatásokkal, ösztöndíjakkal és más eszközökkel segíti a képzési és kutatási feladatok 

teljesítését. 

 

(3) Az Egyetemnek, illetve a karoknak gondoskodnia kell a képzés és munka egészséges, 

biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a hallgatói és alkalmazotti balesetek megelőzése 

érdekében az azokat előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről, továbbá a 

munkavédelemmel kapcsolatos követelmények érvényesítéséről. Az alkalmazotti és hallgatói 

munkavédelem szabályairól az ESZMSZ 5/g. és 11. sz. mellékletei rendelkeznek. 

 5. Az Egyetem gazdasági tevékenysége 

 

12. §  

 

(1) Az Egyetem önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, 

amely feladatait éves költségvetés alapján látja el.   

 

(2) Az Egyetem gazdasági tevékenysége körében az Ftv. hetedik részében foglaltak 

szerint minden olyan döntést meghozhat, intézkedést megtehet, amely hozzájárul az alapító 

okiratában meghatározott feladatainak végrehajtásához, feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti 

az alapfeladatainak végrehajtását, a közpénzek és közvagyon hatékony felhasználását. 

 

(3) Az Egyetem a (2) bekezdésben foglaltak alapján különösen: 

 

– szerződést köthet; 

– tulajdont szerezhet; 

– társulhat; 

– vállalkozhat; 

– gazdálkodó szervezetet alapíthat; 

                                                
21 A 4-5 bekezdéseket beillesztette a Szenátus  46/2011/2012 SZT számú határozata. 
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– a saját tulajdonában lévő dolgot megterhelheti, elidegenítheti; 

– a rábízott vagyont használhatja és hasznosíthatja; 

– hosszú távú kötelezettséget vállalhat; 

– hitelt vehet fel; 

– szabad pénzeszközeit átmenetileg befektetheti; 

– a kiemelt előirányzatok között év közben, átcsoportosítást hajthat végre;22 

– vállalkozó közintézetté való átsorolását kezdeményezheti.23 

Az Egyetem kötelezettsége a rendelkezésre álló források rendeltetésszerű, gazdaságos 

felhasználása, a szellemi és egyéb vagyon védelme.  

 

(4) Az Egyetem feladatainak ellátásához a következő forrásokkal rendelkezik: 

 

(a) a központi költségvetési támogatás; 

(b) az államháztartás más alrendszereiből származó források; 

(c) az igénybe vett térítéses szolgáltatások díjai és a költségtérítés; 

(d) az alap-és kiegészítő tevékenység bevétele; 

(e) az adomány jellegű és más bevételek, továbbá az alapítványi források; 

(f) az erre a célra rendelkezésre álló kincstári, és ezen felül az Egyetem javára tett 

alapítványi hozzájárulásként, adományként, ajándékozás jogcímén kapott vagy 

örökölt ingó és ingatlan vagyon (felajánlott vagyon); 

(g) a szakképzési hozzájárulások; 

(h) a pályázati támogatások. 

 

(5) Az éves költségvetési törvény állapítja meg azt az összeget, amelynek 

figyelembevételével az Ftv-ben foglaltak szerint a Kormány meghatározza a felsőoktatási 

intézmények működéséhez biztosított normatív támogatás rendszerét. A normatív támogatás 

lehet: 

(a) hallgatói juttatásokhoz nyújtott, 

(b) képzési célú, 

(c) tudományos célú, 

(d) fenntartói célú, 

(e) egyes feladatokhoz nyújtott 

támogatás. 

A fentiekben felsorolt jogcímek-az (a) és (e) pontokban meghatározott jogcímek kivételével- 

nem jelentenek felhasználási kötöttséget. 

 

(6) A saját bevételek feletti rendelkezési jog teljes egészében az érintett kar vezetőjét 

(dékán), illetve az általa megbízott személyt, pályázati támogatás esetében a témavezetőt illeti 

meg. A részletszabályokról az ESZMSZ 7. sz. melléklete rendelkezik. 

 

 

 

 

 

                                                
22 beillesztette a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata, a 2009. évi CXXXVIII. tv. 32.§ alapján 
23 beillesztette a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata, a 2009. évi CXXXVIII. tv. 12.§ alapján 
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A hároméves fenntartói megállapodás [törölve]24 

13. §  

 

14. § 

 

(1) A Szenátus határozza meg azokat a szervezeti egységeket, amelyek gazdálkodási 

kerettel, keretgazdálkodási jogkörrel rendelkeznek, és a részükre, a gazdálkodási 

szabályzatban jóváhagyott keretösszeg erejéig gazdálkodhatnak. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint eddig jóváhagyott szervezeti egységek25: 

 

(a) Kari jogállású szervezeti egységek: 

– Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar; 

– Állatorvos-tudományi Kar; 

– Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar;26 

– Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar; 

– Gépészmérnöki Kar; 

– Mezőgazdaság-és Környezettudományi Kar; 

– Ybl Miklós Építéstudományi Kar. 

 

(b) Nem kari jogállású szervezeti egységek, amelyek átadott pénzeszközökkel 

és/vagy saját bevétellel gazdálkodnak: a központi szervezetek27   

 

(3) A karok gazdálkodásáért, a kar részére a gazdálkodási szabályzatban rögzített keretek 

célirányos felhasználásáért a kar dékánja felelős, akinek minden, ebbe a témába tartozó 

kérdésben döntési jogosítványa van.  

 

(4) Az Egyetem a feladatainak ellátásához szükséges feltételek (így különösen az oktatás, 

a kutatás, a kollégiumi, diákotthoni ellátás) biztosításához, a jogszabályban meghatározottak 

szerint, az államháztartási körön kívüli befektetőket is bevonhat. 

 6. Az Egyetem információs rendszere 

 

15. § 

 

(1) Az Egyetem azokat az adatokat tartja nyilván, amelyek az intézmény rendeltetésszerű 

működéséhez, a munkáltatói jogok gyakorlásához, a képzés megszervezéséhez 

nélkülözhetetlenek, továbbá amelyek a jogszabályokban és az ESZMSZ-ben biztosított 

kedvezmények elbírálásához és igazolásához szükségesek. 

 

(2) Az Ftv. 2. sz. melléklete határozza meg az Egyetem által kezelhető alkalmazotti és 

hallgatói adatokat, amelyek statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás 

céljára (személyazonosításra alkalmatlan módon) átadhatók. 

 

                                                
24 Törölte a Szenátus 103/2010/2011 SZT számú határozata. 
25 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től, a kar új elnevezése 

2011. október 2. napjától. 
26 Módosította a Szenátus 50/2011/2012 SZT számú határozata. 
27 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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(3) Az Egyetem az alkalmazottak személyi adatait – a társadalombiztosítás eltérő 

szabályait kivéve – a foglalkoztatás megszűntetésétől számított tíz évig, a hallgatók személyes 

adatait a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított nyolcvan évig köteles kezelni. 

 

(4) A felsőoktatási információs rendszert, az oktatásért felelős miniszternek28 alárendelt 

Országos Felsőoktatási Információs Központ (a továbbiakban: központ) működteti. Az 

Egyetem a vonatkozó kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles adatot szolgáltatni 

a központnak. 

 

(5) A központ az Egyetem részére 

 

1. intézményi azonosító számot (a továbbiakban: OKM azonosító); 

2. oktatói azonosító számot és 

3. hallgatói azonosító számot  

ad ki. 

Nem kell új azonosító számot adni annak a hallgatónak, aki a közoktatásban már kapott 

tanulói azonosító számot. A fentiekkel kapcsolatos költségek viseléséről az Egyetem 

Gazdálkodási Szabályzata (7. sz. melléklet) határoz. 

 

(6) Az oktatói azonosító számot az oktatói, tanári és kutatói munkakörökben 

foglalkoztatottak kapják. Ez a szám a felsorolt munkakörökben történő foglalkoztatás 

figyelemmel kísérésére szolgál. A hallgatói azonosító szám a hallgatói jogviszonnyal 

összefüggő jogok és kötelezettségek érvényesítésének figyelemmel kísérését szolgálja. 

 

(7) Az Egyetem a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanárnak, oktatónak, 

kutatónak – kérelmére oktatói, kutatói, tanári igazolványt (a továbbiakban: oktatói 

igazolvány), a hallgatónak pedig, kérelmére diákigazolványt ad ki. Az oktatói igazolványt és 

a diákigazolványt a központ készítteti el és küldi meg az igénylő kari hivatal (központi 

oktatási szervezeti egység esetén a Rektori Hivatal29) útján a jogosult részére. A szóban forgó 

igazolványokat, a jogszabályban meghatározottak szerint, az illetékes kari hivatal, illetve a 

Főtitkári Hivatal útján kell a központtól igényelni. Az igazolványok tartalmát a Ftv. 35.§ (5) 

és (6) bekezdései tartalmazzák. 

 

(8) Az oktatói igazolvány és a diákigazolvány elektronikus adattárolásra és 

adatellenőrzésre alkalmas eszközzel (adatchip) látható el. A központ köteles biztosítani, hogy 

az igazolványok jogosultjai az adatchip tartalmát megtekinthessék és kérhessék azok 

helyesbítését. Az ezzel kapcsolatos eljárás minden esetben ingyenes.  

 

16. § 

 

(1) Az Egyetemen adattovábbításra a rektor, távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén 

általános helyettese, az egyetemi főtitkár, gazdasági és pénzügyi adatok tekintetében pedig a 

gazdasági főigazgató jogosult. 

 

(2) Az Egyetemen az adatkezelés és az adattovábbítás szervezeti egységei a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően a következők: 

 

                                                
28 Módosította a Szenátus 103/2010/2011 SZT számú határozata. 
29 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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(a) az oktatási, a kutatási és a hallgatói adatok: a kari hivatalok (tanulmányi, 

osztályok, hivatalok, csoportok), a Rektori Hivatal30 illetékes szervezeti 

egységei a főtitkár útján; 

(b) az alkalmazottakra vonatkozó adatok: a kari hivatalok, a Rektori Hivatal31 

illetékes szervezeti egységei által a főtitkár útján. 

(c) a gazdasági, pénzügyi és a műszaki adatok: a Gazdasági Főigazgatóság 

illetékes szervezeti egységei a gazdasági főigazgató útján; 

(d) a felvételi eljárással kapcsolatos, a jogszabályban előírt egyetemi 

adatszolgáltatás a központ részére a Rektori Hivatal32 szervezetei által a 

főtitkár útján, a kari adatszolgáltatás elektronikus úton közvetlenül a kari 

hivatalok részéről. 

 

A Diplomás Pályakövetés Rendszere (DPR)33 

16/A.§ 

 

(1) A Diplomás Pályakövetési Rendszer informatikai keretrendszerén és módszertanán 

keresztül biztosítja az Egyetem számára a felsőoktatási törvényben előírt pályakövetési 

feladatok hatékony ellátását.  

 

(2) A DPR eredményeit tartalmazó jelentések nyilvánosak, az azokról szóló vezetői 

tájékoztatókat az alábbi felhasználói kör kapja meg: 

rektor, rektor-helyettesek, gazdasági főigazgató, főtitkár, dékánok, dékán-helyettesek és a 

Szenátus tagjai, a tanulmányi hivatalok vezetői, valamint a szakvezetők.34 

 

(3) A DPR felmérések és a kapcsolódó adatszolgáltatás lebonyolítására vonatkozó részletes 

előírások rektori utasítás keretében kerülnek szabályozásra.  

 

 7. Az Egyetemen belüli kapcsolattartás rendje 

 

17. § 

 

(1) Az Egyetemen belüli kapcsolattartás: 

 alkalmazottak között; 

 alkalmazottak (oktatók) és hallgatók között és 

 hallgatók között 

 történik. 

 

(2) Az alkalmazottak közötti és az alkalmazottak és hallgatók közötti kapcsolattartás 

hivatalos formája a szolgálati út. Ez karon belül az oktatási szervezeti egység – kari vezetés, 

illetve kari vezetés – rektori vezetés, valamint kari vezetés – főtitkár, továbbá kari vezetés-

gazdasági főigazgató közötti ügyintézést és információcserét jelenti.  

 

                                                
30 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
31 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
32 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
33 Beillesztette a Szenátus 46/2011/2012 SZT számú határozata. 
34 Módosította a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata. 
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(3) A hallgatók esetében a szolgálati út karon belül az oktató- és oktatási szervezeti 

egység vezetővel (tárgyelőadóval, gyakorlatvezetővel), illetve a vonatkozó szabályok szerinti 

esetben az illetékes egyetemi vezetőkkel való kapcsolattartásban nyilvánul meg. 

 

(4) A kapcsolattartás egyéni formája az ún. ”fogadóóra”, amit az igényektől függően heti 

vagy napi rendszerességgel kell meghatározni. Ennek időpontját a karon belül az oktatási 

szervezeti egység vezetője, kari szinten a dékán, illetve a hivatalvezető (kari titkár)35 egyetemi 

szinten pedig a rektor, az egyetemi főtitkár és a gazdasági főigazgató határozzák meg.  

 

(5) A kapcsolattartás kollektív lehetőségei – a tanszéki, intézeti, kari, illetve egyetemi vezető 

testületek, a kari és egyetemi fórumok, oktatási-kutatási, illetve összdolgozói értekezletek.36 

 

(6) Az alkalmazotti és hallgatói érdekképviseletek és az egyetemi, kari, illetve szervezeti 

egységi vezetési szintek közötti kapcsolattartás szervezetei a szakszervezetek, a 

közalkalmazotti tanács, valamint a kari, egyetemi, Békés megyében működő karok és intézet 

esetében regionális hallgatói önkormányzatok, illetve ezek képviselői. Ezeket a kapcsolatokat, 

illetve az ezzel összefüggő jogosultságokat az ESZMSZ és ennek a kari kiegészítései, 

valamint más egyetemi szabályzatok, továbbá az illetékes érdekképviseleti szerv saját 

szabályzatai (ügyrendjei) határozzák meg. 

 

 8. Egyetemi címek és kitüntetések 

 

18. § 

 

(1) A Szenátus, a rektor, illetve ha az ESZMSZ úgy rendelkezik (átruházott hatáskörben) 

az illetékes kari tanács az Ftv., a hatályos jogszabályok, illetve egyetemi szabályzatok alapján. 

az egyetemi oktató- és tudományos kutatómunkában részt vevő, illetve az Egyetem 

tudományterületeit kiemelkedően művelő, kiváló elméleti és gyakorlati eredményt elérő hazai 

és külföldi szakembereknek, az Egyetem volt vezető oktatóinak illetve, állományban lévő 

oktatóinak, kutatóinak a következő címeket adományozhatja: 

 

(a) A rektor – a köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával – Promotio Sub 

auspiciis presidentis Rei Publicae – kitüntetéssel avatja doktorrá azt, aki az 

Ftv. 65.§-ának (1) bekezdésében és a vonatkozó Kormányrendeletben 

meghatározott feltételeknek megfelel. 

(b) A rektor tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris causa), tiszteletbeli 

professzorrá (honoris causa professor), vagy tiszteletbeli doktorrá és 

professzorrá (doctor et professor honoris causa) avathatja azokat a kiváló 

elméleti és gyakorlati eredményeket elért hazai és külföldi szakembereket, akik 

az Egyetem Doktori Szabályzatában (10. sz. melléklet), illetve a Kitüntetési 

Szabályzatban (ESZMSZ 8. sz. melléklet) foglaltak alapján arra érdemesek. 

(c) A Szenátus annak, aki főiskolai, illetve egyetemi tanári címmel rendelkezik, és 

nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, Professor Emeritus 

vagy Professor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címet 

adományozhat. A címmel járó jogokat és kötelezettségeket, juttatásokat, azok 

                                                
35 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
36 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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időtartamát az Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere (4/c. sz. 

melléklet) szabályozza. 

(d) A Szenátus az óraadó oktatónak, ha 

 rendelkezik doktori fokozattal: magántanári; 

 országosan elismert szaktekintély: címzetes egyetemi vagy főiskolai 

docensi, illetve címzetes egyetemi, vagy főiskolai tanári; 

 kiemelkedő gyakorlati oktató munkát végez: mesteroktatói 

címet adományozhat. 

A Szenátus a címzetes egyetemi-, főiskolai docensi és mesteroktatói cím 

adományozását az illetékes kari tanácsra ruházza át. 

(e) Az Egyetemen tanári munkakörben foglalkoztatott, kiemelkedő gyakorlati 

oktató munkát végző részére az illetékes kari tanács mestertanári címet 

adományozhat. 

 

 A (d) és (e) pontokban meghatározott címek adományozásának és visszavonásának 

feltételeit, az adományozás rendjét, a címmel járó juttatásokat, a cím visszavonásának 

rendjét az Egyetemi Foglalkoztatási Követelményrendszerben (ESZMSZ 4/c. sz. 

melléklet) kell meghatározni. 

 

(2) A rektor által átruházott hatáskörben az illetékes dékán, kérelemre jubileumi, arany, 

gyémánt, vas, ill. rubin oklevelet adományozhat annak, aki az Egyetem valamely karán, 

illetve jogelődjeinél oklevelét sorrendben 50, 60, 65, ill. 70 éve szerezte meg, és életpályája 

alapján közmegbecsülésre méltó. Egyéni elbírálás alapján jubileumi oklevelet adományozhat 

a szakmailag illetékes kar dékánja, annak is, aki a karra vagy jogelődjére nyert felvételt, de 

oklevelet már magyar állami ösztöndíjasként külföldi felsőoktatási intézményben szerezte 

meg. A jubileumi diplomák adományozásának feltételeiről és a rendjéről az ESZMSZ kari 

kiegészítésében kell rendelkezni. 

 

Kari kiegészítés:  

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar jogelőd intézményeiben végzett hallgatók 

részére a kar jubileumi oklevelet adományoz. 

A jubileumi diplomák adományozásának rendje:  

 A jubileumi oklevelet a hallgatónak a dékántól kérvényeznie kell.  

 A kérvényhez első alkalommal csatolni kell a kérvényező szakmai önéletrajzát és 

oklevelének fénymásolatát. 

 A diplomák átadása ünnepélyes keretek között történik a Tanulmányi Titkárság 

szervezésében. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben foglalt szabályzatokon kívül a felsorolt címek és 

kitüntetések adományozásának részleteit az ESZMSZ 8. sz. mellékletében, Az Egyetemi 

Címek, az Állami és Egyetemi Kitüntetések Adományozásának, illetve az Ezekre Való 

Javaslattétel Egyetemi Ügyrendjében is meg kell határozni.  

 

(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, 

valamint az adományozás egyetemi ügyrendjében meghatározott feltételek és eljárás szerint a 

közalkalmazottaknak a Szenátus "egyetemi főtanácsos" és "egyetemi tanácsos", továbbá 

"egyetemi főmunkatárs" és "egyetemi munkatárs", a kutatók részére "intézeti szenior" címet 

adományozhat. Az adományozás ügyrendjét az ESZMSZ 8. sz. melléklete tartalmazza. 
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(5) A Szenátus és a Kari Tanácsok az Egyetemen kívüli személyek, továbbá az oktatók, a 

kutatók, más beosztású egyetemi közalkalmazottak és a hallgatók tevékenységének 

elismerésére különféle kitüntetéseket (gyűrűk, érmek, kitüntető címek stb.) is alapítottak, 

illetve alapíthatnak. Ezek adományozásának feltételeiről és rendjéről a kitüntetések 

alapítólevelei, illetve az ESZMSZ 8. sz. melléklete, kari kitüntetés esetén pedig az ESZMSZ 

vonatkozó kari kiegészítése rendelkezik. 

 

(6) Az állami kitüntetésekre vonatkozó javaslattétel rendjét az ESZMSZ 8. sz. melléklete 

határozza meg.  

 

(7) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény hatályba lépése előtt 

adományozott címek (fokozatok) további használatának lehetőségéről az Ftv. 149-150.§-ai 

rendelkeznek. 

 

 
III. AZ EGYETEM ALKALMAZOTTAI ÉS HALLGATÓI 

 A. Az Egyetem alkalmazottai 

 

 1. Az egyetemi alkalmazottak köre és foglalkoztatásuk általános szabályai 

 

19. § 
 

(1) Az Egyetemen az oktatással összefüggő feladatokat 

 

(a) oktatói (gyakornok, tanársegéd, adjunktus, főiskolai docens, egyetemi docens, 

főiskolai tanár, egyetemi tanár); 

(c) tanári (így különösen nyelvtanár, testnevelő tanár, művésztanár, gyakorlati oktató, 

kollégiumi tanár, mérnöktanár, műszaki tanár) 

 

munkakörben foglalkoztatottak (a továbbiakban a (b) pontban felsoroltak együtt:      

tanári munkakörök) látják el. 

 

(2) Az Egyetemen az önálló kutatói feladatokat tudományos kutatók látják el a következő 

munkakörben: tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos 

főmunkatárs, tudományos tanácsadó és kutatóprofesszor. A kutatói munkakörök betöltésének 

feltételeit a Kormány határozza meg. 

 

(3) Az oktatók, tanárok és a tudományos kutatók munkáját ügyvivő-szakértői, ügyintézői 

munkakörben foglalkoztatottak segítik. Az e bekezdésben meghatározott munkakörökben 

alkalmazottak foglalkoztatási feltételeit a Kormány határozza meg.  

 

(4) Az Egyetem és a Karok működésével összefüggő feladatok ellátását pénzügyi-

gazdasági, műszaki-szolgáltató, szakmai-szolgáltató, ügyviteli és kisegítő munkakörbe 

soroltak végzik. 

 

(5) Ha az Egyetemen közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, 

szociális vagy más feladat ellátására intézmény, vagy szervezeti egység működik, az ott 
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foglalkoztatottakra az adott ágazatra, feladatra, tevékenységre meghatározott rendelkezéseket 

kell alkalmazni.  

 

(6) Ha az (5) bekezdésben felsorolt szervezeti egységben alkalmazott egyetemi 

feladatokat is ellát, a munkaszerződésében, közalkalmazotti kinevezésében kell meghatározni, 

hogy az egyes feladatokat – teljes vagy rész – munkaidejének milyen hányadában kell 

elvégeznie. 

 

(7) Az alkalmazottak foglalkoztatására az Egyetemen a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényt az Ftv-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

(8) Az egyetemi alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott 

 (a) rendelkezzék az előírt iskolai végzettséggel, szakképzettséggel; 

 (b) büntetlen előéletű és –a fizikai munka kivételével- 37egyetlen ügycsoport 

tekintetében sem áll cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt.38 

 

20. § 

 

(1) Az oktató – függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói 

feladatot – az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve 

felsőoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapításánál csak egyetlen 

felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. Az oktató írásban adott nyilatkozata határozza 

meg, hogy melyik az a felsőoktatási intézmény, amelyiknél az előzőekben meghatározottak 

szerint figyelembe lehet őt venni. Ilyen nyilatkozat hiányában az oktató egyik felsőoktatási 

intézménynél sem vehető figyelembe. 

 

(2)39 

 

(3) Az Egyetemen a tudományos kutatók foglalkoztatására az Ftv.-nek az oktatókra 

vonatkozó rendelkezéseiben (Ftv. 83.§, 84.§.(5), 85. §, 86.§ (2)-(3), 88.§ és 90.§ (2) ) 

foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy óraadó oktató helyett 

megbízásos kutatót kell érteni. Az Egyetemen kutatói munkakörben foglalkoztatott személlyel 

további kutatási feladatra megbízási jogviszony csak akkor létesíthető, ha a kutatási feladat 

nem esik a kutató munkaköri feladatainak körébe, és a kutatás külső megbízás keretében 

valósul meg. A nem munkaköri feladatként végzett kutatásra a kutatóval megbízási szerződést 

kell kötni. A tudományos segédmunkatárs munkaköri cím nélkül, gyakornokként nem 

foglalkoztatható. 

 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakról részletesebben az Egyetemi Foglalkoztatási 

Követelményrendszerben (ESZMSZ 4. melléklete) kell rendelkezni. 

 

 2. Az egyetemi alkalmazottak jogai és kötelezettségei 

  

21. § 

 

                                                
37 Beillesztette a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata 
38 Módosította a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata 
39 Törölte a Szenátus 14/2011/2012 SZT  számú határozata. 
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(1) Minden egyetemi alkalmazott joga, hogy  

 

(a) az Egyetem (kar) működésével összefüggésben javaslattal éljen, s arra a 

megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapjon; 

(b) az Ftv-ben és az ESZMSZ-ben meghatározottak szerint részt vegyen a 

Szenátus, a kari, intézeti, tanszéki tanácsok megválasztásában, továbbá 

megválasztás esetén a testület munkájában; 40 

(c) az oktatási jogok biztosához forduljon; 

(d) igénybe vegye az Oktatásügyi Közvetítői Szolgálatot. 

 

(2) Az Egyetem minden alkalmazottjának kötelessége, hogy 

 

(a) megtartsa az ESZMSZ-ben és az Egyetem (kar) más szabályzataiban 

foglaltakat; 

 (b) a munkaköri leírásban meghatározottak szerint lássa el feladatait. 

 

(3) Az Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerben (ESZMSZ 4. sz. melléklet) 

határozza meg – az Ftv-ben foglaltak figyelembevételével – az egyes munkakörökhöz tartozó 

feladatokat. Az egyes munkakörök betöltéséhez az Ftv-ben meghatározottakon kívül további 

szakmai feltételeket állapíthat meg, gyakorlati idő meglétét írhatja elő, összeférhetetlenségi 

szabályokat állapíthat meg, korlátozhatja, hogy az alkalmazott másik felsőoktatási 

intézményben a nála betöltött munkakörhöz hasonló munkakört töltsön be. 

 

(4) Az Egyetem a Foglalkoztatási Követelményrendszer tartalmának meghatározása és 

alkalmazása során köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét, amelynek 

megsértését orvosolni kell, de ez nem sértheti, csorbíthatja mások jogait. Az alkalmazási 

feltételekben megnyilvánuló, illetve a foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző eljárás 

során hátrányos megkülönböztetést jelent különösen az Egyetem által előírt, vagy alkalmazott 

olyan szakmai feltétel, gyakorlati időre vonatkozó követelmény, amely 

a) az Egyetemmel korábban foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személyek 

számára nem vagy csak aránytalanul terhesebb módon, illetve 

b) kizárólag az Egyetem valamelyik szervezeti egységében 

teljesíthető. 

 

 3. Az oktatással kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködők jogai és kötelességei 

 

22. § 

 

(1) Az oktatási tevékenységgel foglalkozókat megilleti az a jog, hogy 
 
(a) emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, oktatói 

tevékenységét értékeljék és elismerjék; 

(b) a képzési program keretei között meghatározza az oktatott tananyagot, 

megválassza az általa alkalmazott oktatási és képzési módszereket; 

(c) a tantárgyak meghirdetése Egyetemen, karokon alkalmazott rendjének 

megfelelően a szakterületének megfelelő képzési szakon, illetve szakirányon 

belül törzstárgyat, választható, ill. fakultatív tantárgyat, vagy 

                                                
40 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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speciálkollégiumot hirdessen meg, amennyiben azt a szak vagy szakirány 

hivatalos tantárgyi programja tartalmazza, a MAB akkreditálta és az illetékes 

Kari Tanács befogadta; 

(d) világnézete és értékrendje szerint végezze oktatói munkáját, anélkül, hogy 

annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a hallgatót; 

(e) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint megválassza a 

hallgatókat, továbbá irányítsa és értékelje a hallgatók munkáját; 

(f) véleményt nyilvánítson az Egyetem képzési programjáról, javaslatot tegyen a 

tantervek, tantárgyi programok és az általa oktatott tananyag fejlesztésére, részt 

vegyen az ez irányú kari, illetve egyetemi oktatásfejlesztési tevékenységben; 

(g) hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez; 

(h) szakmai és idegen nyelvi ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való 

részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos 

kutatómunkában; 

(i) tudományos célú pályázatot nyújtson be, az általa kidolgozott találmányt 

szabadalmaztassa a Szellemi Tulajdonkezelési Szabályzatban foglalt 

rendelkezései szerint; 

(j) a munkaköri feladataiból származó tudományos kutatási feladatai mellett a 

maga választotta tudományos témában végezzen kutatótevékenységet; 

(k) TDK témákat hirdessen, részt vegyen a tehetségek kibontakoztatásában, 

felkarolásában, illetve tudományos iskolát alapítson és működtessen; 

(l) tudományos kutatási, eredményeit folyóiratokban, konferenciákon és más 

módon közzé tegye; 

(m) a szakterületi kapcsolattartás érdekében szakképzettségének és gyakorlati 

ismereteinek megfelelően – a hatályos jogszabályok szerint – szaktanácsadási 

tevékenységet folytasson; 

(n) a nemzetközi mobilitásban részt vegyen. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a tanári munkakörben foglalkoztatottak, valamint az 

oktatói feladatokat ellátó doktoranduszok tekintetében is alkalmazni kell. 

 

(3) A munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanár, oktató, 

kutató oktatói igazolványa felmutatásával jogosult igénybe venni az oktatók részére biztosított 

kedvezményeket. Az igazolvány közokirat. Az igazolványnyomtatvány előállításához és 

forgalmazásához a fenntartó miniszter engedélye szükséges. 

 

(4) A közalkalmazotti jogviszony keretében oktatói, kutatói és tanári munkakörben 

foglalkoztatottakat, megilleti az a jog, hogy az éves költségvetési törvényben megállapított 

összegnek megfelelő hozzájárulást vegyenek igénybe – a költségvetésben biztosított forrás 

erejéig - szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók 

stb.) vásárlásához, illetve a könyvtári beiratkozáshoz. 

 

(5) Az egyetemi és a főiskolai docens, valamint az egyetemi és főiskolai tanár a 

tudományos kutatáshoz, egyéni tudományos továbbképzéshez – a Foglalkoztatási 

Követelményrendszerben (ESZMSZ 4. sz. melléklet) meghatározottak szerint – 

hétévenként alkotói szabadságra jogosult. Az alkotói szabadság ideje legfeljebb egy év lehet. 

A szabadság ideje alatt távolléti díj jár. 
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(6) Ha az alkotói szabadságot tudományos kutatás céljára biztosították, a munkáltatónak 

és az oktatónak megállapodásban kell rögzíteniük az elérendő célt és a mulasztás 

jogkövetkezményeit. 

 

(7) A könyvtár- és múzeumlátogatással, a szakirodalomhoz nyújtott támogatás 

igénybevételével összefüggő kérdéseket, továbbá a foglalkoztatással összefüggő sajátos 

rendelkezéseket a Kormány határozza meg. 

 

(8) Az oktató, a tanári munkakörben foglalkoztatott személy, a tudományos kutató a 

képzési feladatok ellátása során a hallgatókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban 

büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. 

 

 

23. § 

 

Az oktatási tevékenységgel foglalkozók oktatással kapcsolatos kötelessége, hogy: 

 

(a) a képzési program által meghatározott kereteken belül részt vegyen az 

egyetemi oktatómunkában, így az általa meghirdetett, illetve reá bízott 

tantárgyak oktatási foglalkozásainak (előadások, szemináriumok, gyakorlatok 

stb.) vezetésében, a vizsgáztatásban, a szükséges tananyagok (jegyzet, 

tankönyv, elektronikus formában elérhető tananyag és egyéb oktatási segédlet) 

összeállításában és fejlesztésében; 

(b) az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse; 

(c) oktató tevékenysége során figyelembe vegye a hallgató egyéni képességét, 

tehetségét, fogyatékosságát, részt vállaljon az esélyegyenlőséget elősegítő 

tevékenységből és tehetséggondozásból (TDK, szakkollégium stb); 

(d) a hallgatókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, kérdéseikre 

érdemi választ adjon; 
(e) a képzési és az ezzel összefüggő számonkérési tevékenységében tartsa be az 

Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezéseit; 
(f)  folytasson tudományos kutatómunkát; 

(g) tartsa tiszteletben a hallgatók emberi méltóságát és jogait; 

(h) működjön együtt a hallgatói közösségekkel és önkormányzati szervekkel; 

(i) feleljen meg az értelmiségi hivatású személyektől elvárható általános emberi 

követelményeknek; 

(j) vegyen részt az egyetemi, illetve a kari közéletben. 

 

 4. A tudományos kutatók jogai és kötelességei 

 

24. § 

 

(1) A tudományos kutató jogai és kötelességei, a hatályos jogszabályok és az egyetemi 

szabályzatok, valamint kari kiegészítések szerint: 

Jogai: 

 javaslatot tehet kutatási témák, feladatok kidolgozására, tudományos kutatási 

pályázatok benyújtására, illetve ilyen pályázatot maga is benyújthat; 
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 a munkaköri feladataiból származó tudományos kutatási feladatokon kívül az 

általa megválasztott kutatási feladatot önállóan kidolgozhatja, amennyiben a 

pénzügyi feltételek mindezt lehetővé teszik; 

 az általa művelt kutatási feladatok megoldása érdekében szabadon 

megválaszthatja az alkalmazott kutatási módszereket és eljárásokat; 

 jogosult tudományos kutatási eredményeinek közzé tételére, kezdeményezheti 

azok gyakorlati hasznosítását, kérheti találmányainak szabadalmaztatását; 

 véleményt nyilváníthat az egyetemi kutatási programokról, és javaslatot tehet 

az Egyetem kutatási programjainak és feladatrendszerének kialakítására; 

 részt vehet szakmai és nyelvi továbbképzésben; 

 a hatályos jogszabályok szerint részt vehet a szakképzettségének megfelelő 

gyakorlati és szaktanácsadási tevékenységben; megilleti a TDK téma hirdetés 

joga; 

 a tudományos főmunkatárs, a tudományos tanácsadó és a kutatóprofesszor 

egyéni továbbképzéshez az ESZMSZ 22.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint 

részesülhet alkotói szabadságban; 

 a minősített kutatót megilleti a fakultatív tantárgyhirdetés joga; 

 

 

Kötelességei: 

 a kutató tevékenysége során köteles figyelembe venni a hallgató egyéni 

képességét, tehetségét, fogyatékosságát, részt vállaljon az esélyegyenlőséget 

elősegítő tevékenységből és tehetséggondozásból (TDK, szakkollégium stb.); 

 a képzési és az ezzel összefüggő számonkérési tevékenységében köteles 

betartani az Egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezéseit; 

 

(2) A tudományos kutató kötelessége, hogy az illetékes oktatási, illetve kutatási szervezeti 

egység vezetőjének rendelkezése szerint beosztásának és a munkaköri leírásában részletezett 

kötelezettségének megfelelően vegyen részt az oktatásban, előadások tartásában, 

szemináriumok, gyakorlatok vezetésében és a vizsgáztatásában, a TDK-sok támogatásában. 

 

(3) Az oktatási feladatot ellátó kutatót oktatómunkája végzése folyamán megilletik, illetve 

terhelik mindazok a jogok és kötelezettségek, amelyek az oktatókra vonatkoznak. 

B. Az Egyetem hallgatói 

 1. A hallgatói jogiszony keletkezése, szüneteltetése és megszűnése 

 

a/ A hallgatói jogviszony keletkezése 

 

25. § 

 

(1) Minden magyar állampolgár joga, hogy az Ftv-ben meghatározott feltételek szerint 

felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, államilag támogatott vagy 

költségtérítéses képzésben. Ez a jog megilleti 

 

(a) a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyeket; 
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(b) az (a) pont hatálya alá nem tartozó, de Magyarország41 területén élő 

menekültet, menedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet; 

(c) nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás 

alá első külföldit; 

(d) azon országok állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a 

viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási 

szolgáltatásait.   

 

(2) Aki nem tartozik az (1) bekezdésben meghatározottak hatálya alá, tanulmányait 

kizárólag költségtérítéses formában folytathatja. 

 

(3) Az Egyetemen az kezdheti meg tanulmányait, aki felvételt nyert. Aki az Egyetemre 

felvételt vagy átvételt nyert, az Egyetemmel, illetve a választott karral hallgatói jogviszonyt 

létesíthet. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A hallgató részére beiratkozáskor 

biztosítani kell a leckekönyvet. 

 

 

 

 

 

26. § 

 

(1) A hallgató: 

 

(a) kérheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, 

illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson; 

(b) kérheti átvételét másik felsőoktatási intézménybe; 

(c) másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet; 

(d) másik felsőoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt 

létesíthet.  

 

(2) A vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó 

résztanulmányokat folytat. Vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz a kar, 

amelyen a hallgató tanul, hozzájárul. A hozzájárulás csak akkor tagadható meg, ha a 

vendéghallgató jogviszony keretében szerzett krediteket nem tudja a kar beszámítani a 

hallgató tanulmányaiba. A további (párhuzamos) hallgatói jogviszony másik oklevél vagy 

bizonyítvány megszerzése céljából létesíthető. 

 

(3) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A 

hallgatónak – a képzési időszak megkezdése előtt – a kari szabályzatban meghatározottak 

szerint be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban 

hallgatói jogviszonyát szünetelteti. Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki időarányos fizetési 

kötelezettségének nem tett eleget. A hallgató államilag támogatott vagy költségtérítéses 

képzésbe sorolása egy tanévre szól. Az illetékes kar a hallgató besorolásáról az Ftv. 

rendelkezései alapján hoz döntést. 

 

                                                
41 Módosította a Szenátus 141/2011/2012 SZT számú határozata. 
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(4) Az átvételnek és a vendéghallgatói jogviszony létesítésének, a további szakképesítés, 

illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokba való bekapcsolódásnak a 

feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg. 

 

 

27. § 

 

(1) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel, aki az alap-, 

illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett, valamint 

teljesítette az Egyetem által az ESZMSZ 5. sz. mellékletében a Hallgatói 

Követelményrendszerben meghatározott és az illetékes kar honlapján közzétett feltételeket.  

A hallgatói jogviszony – külön felvételi eljárás nélkül – beiratkozással keletkezik. A hallgatót 

az e §-ban foglalt eltéréssel illetik meg a hallgatói jogviszony alapján biztosított jogok és 

terhelik e jogviszonyon alapuló kötelezettségek. 

 

(2) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az illetékes kar – maximális 

létszámának figyelembevételével, költségtérítéses képzés keretében, az Ftv. 32. § szerinti 

képzésekre meghatározott képzési program alapján, egy alkalommal és legfeljebb két félévre 

– létesíthet hallgatói jogviszonyt azzal a személlyel, aki nem áll hallgatói jogviszonyban.  

 

(3) A képzés befejezését követően az illetékes kar a megszerzett ismeretekről, 

kreditértékről igazolást állít ki. A megszerzett ismeretek a felsőfokú tanulmányokba 

beszámíthatók. 

 

(4) A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve 

szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további 

(párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát – a Ftv. 

50. § (2) bekezdésében meghatározott ok (szülés, baleset, betegség, vagy más váratlan ok) 

kivételével – szüneteltetni, államilag támogatott képzésre átvételét kérelmezni, támogatási 

időt igénybe venni. 

 

(5) A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a 

jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére meghatározott 

időtartamba be kell számítani. 

 

b/ A hallgatói jogviszony szüneteltetése 

 

28. § 

 

(1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói 

kötelezettségének nem kíván eleget tenni, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói 

jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje legfeljebb két félév, de a hallgató több 

alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szüneteltetésre – a 

(2) bekezdésben foglaltak kivételével – csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. 

 

(2) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő 

kötelezettségeinek (szülés, baleset, betegség, vagy más váratlan családi ok miatt) önhibáján 

kívül nem tud eleget tenni. Ez esetben a hallgatói jogviszony szüneteltetésére az első félév 
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sikeres teljesítése előtt is sor kerülhet. Ilyen esetben a félbehagyott félév nem számít be a 

támogatási időbe. 

 

(3) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják 

a tanulmányok folytatásától. 

 

(4) A hallgatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos kérdéseket részleteiben az 

ESZMSZ 5. sz. mellékletében a Hallgatói Követelményrendszerben meghatározott 

tanulmányi és vizsgaszabályok és az ezt kiegészítő kari szabályok határozzák meg. 

 

 

c/ A hallgatói jogviszony megszűnése 

 

29. § 
 

(1) Megszűnik a hallgatói jogviszony, 

 (a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján; 

(b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés 

napján; 

(c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzésben és 

költségtérítéses képzésben sem kívánja azt folytatni; 

(d) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés esetén az utolsó 

képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, illetve a 

doktori képzés képzési idejének utolsó napján; 

(e) felsőfokú szakképzés esetén az első szakmai vizsga utolsó napján; 

(f) felsőfokú szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására 

egészségileg alkalmatlanná vált, és az Egyetemen nem folyik másik, megfelelő 

felsőfokú szakképzés, vagy a hallgató nem kíván továbbtanulni, illetve a 

továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, a 

megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján; 

(g) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a dékán a 

hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének 

vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre 

emelkedésének napján; 

(h) a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján. 

   

(2) Az illetékes kar egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti a hallgatói jogviszonyát 

annak, aki 

 

(a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a  

tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem 

teljesíti; 

(b) egymást követő két alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi 

félévre; 

(c) a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait;  

 

feltéve minden esetben, hogy a hallgatót – legalább két alkalommal – írásban felhívták 

arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a 

mulasztás jogkövetkezményeiről. 
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(3) Akinek megszűnt a hallgatói jogviszonya, törölni kell a hallgatói névsorból. 

 

(4)42 

 

(5) A doktori képzésben résztvevő hallgatók jogviszonyára vonatkozó általános 

rendelkezéseket kiegészítik az ESZMSZ 10. sz. mellékletét képező, az Egyetem Doktori 

Szabályzatában foglalt rendelkezések. 

 

 

 

2. A hallgató jogai és kötelezettségei 

 

a/ A hallgató egyéni jogai 

 

30. § 

 

(1) A hallgató joga, hogy szabadon megválassza, melyik felsőoktatási intézményben 

kívánja folytatni tanulmányait.  

 

(2) A hallgató joga, hogy emberi méltóságát tiszteletben tartsák, e körben különösen, hogy 

 

(a) személyiségi jogát, ezen belül személyisége szabad kibontakoztatásához való 

jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez való jogát 

tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem korlátoz másokat, 

e jogának érvényesítésében nem veszélyezteti a saját és társai, illetve az 

Egyetem alkalmazottai egészségét, testi épségét; 

(b) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson 

minden kérdésről, az oktatók munkájáról, az Egyetem, a kar, a kollégium 

működéséről; 

(c) tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről; 

(d) javaslattal éljen, kérdést intézzen az Egyetem, a kar, illetve a kollégium 

vezetőihez, oktatóihoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc 

napon belül érdemi választ kapjon; 

(e) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai 

kisebbséghez tartozását tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, 

hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti mások hasonló 

jogát és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának érvényesülését; 

(f) levelezéshez, továbbá a kollégiumban a lakhatáshoz való jogát tiszteletben 

tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem sérti mások hasonló jogát és 

nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását; 

 

(3) A hallgató joga, hogy az Egyetemen biztonságban, egészséges környezetben 

folytathassa tanulmányait, továbbá tehetségétől, képességétől, érdeklődésétől függően 

segítséget kapjon a tanulmányaihoz, a pályakezdéshez, e körben különösen, hogy 

 

(a) igénybe vegye az Egyetemen, a karon, illetve a kollégiumban rendelkezésre 

álló eszközöket, létesítményeket, szolgáltatásokat (könyvtár, laboratórium, 

                                                
42 Törölte a Szenátus 14/2011/2012 SZT  számú határozata. 



 

 37 

számítástechnikai eszközök, levelezőrendszer, e-learning, sport- és szabadidő-

létesítmények, egészségügyi tanácsadás stb.); 

(b) a képzési programban meghatározottak szerint összeállítsa tanulmányi rendjét, 

megválassza a tantárgyakat, ennek keretei között szabadon igénybe vegye az 

Egyetem által nyújtott képzési lehetőségeket; 

(c) látogassa az Egyetem és a karok által szervezett előadásokat, szemináriumokat; 

(d) válasszon a kapacitás keretein belül a párhuzamosan meghirdetett előadások, 

gyakorlatok, szemináriumok és más foglalkozások, az oktatók, 

doktoranduszként a témavezetők között; 

(e) teljes körű és tárgyilagos tájékoztatást nyújtsanak részére; 

(f) állapotának, személyes adottságának, fogyatékosságának megfelelő ellátásban 

részesüljön; 

(g) segítséget kapjon az intézményi közösségi életbe való beilleszkedéshez, fizikai 

állapotának megőrzéséhez, egészséges káros szenvedélyektől mentes 

életviteléhez; 

(h) tagja legyen a tudományos diákkörnek, részt vegyen annak munkájában, részt 

vehessen az Egyetem, kar, kutató, fejlesztő tevékenységében; 

(i) tudományos, kutatói ösztöndíjban részesüljön; 

(j) tudományos célú pályázatot nyújtson be, tudományos eredményét közzétegye, 

a szakdolgozatának, diplomamunkájának témáját megválaszthassa; 

(k) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadást részére megszervezzék, és a 

szolgáltatásait igénybe vegye; 

(l) szüneteltesse hallgatói jogviszonyát; 

(m) vendéghallgatói jogviszonyt létesítsen, kérje az átvételét másik felsőoktatási 

intézménybe, további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesítsen. 

 

(4) A hallgató joga, hogy tanulmányai során megismerje a nemzetközi gyakorlatot, e 

célból az Európai Gazdasági Térség országaiban működő felsőoktatási intézményekben 

folytathasson résztanulmányokat, és ehhez igénybe vegye a hallgatói hitelt, illetőleg – 

amennyiben államilag finanszírozott képzésben vesz részt – ösztöndíjban részesüljön. 

 

(5) A hallgató joga, hogy vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi 

eredményére tekintettel pénzbeli, illetve természetbeni gondoskodásban részesülhessen, e 

körben különösen 

 (a) kollégiumi ellátást vagy lakhatási támogatást biztosítsanak részére; 

(b) szociális vagy más ösztöndíjban (így különösen tanulmányi, doktorandusz, 

köztársasági) szociális, tankönyv-, jegyzetvásárlási támogatásban részesüljön 

(a továbbiakban az a)-b) pontban felsoroltak együtt: hallgatói juttatások); 

(c) fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez – a Kormány által meghatározott 

feltételek és szabályok szerint - mentességet, részletfizetési kedvezményt, 

halasztást kapjon; 

(d) diákigazolványt állítsanak ki részére, s igénybe vegye az ahhoz kapcsolódó 

szolgáltatásokat, kedvezményeket; 

(e) az Egyetemen munkát végezzen és ennek ellenértékeként hallgatói munkadíj 

illesse meg; 

(f) az Egyetem által létrehozott, illetve támogatott gazdasági társaság tagja legyen, 

illetve abban munkát végezzen, és ennek ellenértékeként hallgatói munkadíj 

illesse meg; 
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(g) jogszabályban meghatározottak szerint tanulmányi szerződést, hallgatói 

szerződést kössön, munkavégzés melletti tanulmányok esetén igénybe vegye a 

tanulmányi szabadságot. 

 

(6) Az (5)  bekezdés e)-f) pontjában meghatározott hallgatói munkadíj – külön 

törvényben meghatározottak szerint – mentes a közterhektől, a mindenkori legkisebb kötelező 

munkabér (minimálbér) mértékéig.  

 

(7) A hallgatót megilleti az érdekérvényesítés és jogorvoslat joga, e körben különösen, 

hogy 

 (a) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz; 

(b) személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában az Egyetem, a kar, a kollégium irányításában; 

(c) jogai megsértése esetén eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a 

nyilvánosságot; 

(d) az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon; 

(e) igénybe vegye az Oktatásügyi Közvetítői Szolgálatot; 

(f) választó és választható legyen a hallgatói önkormányzatba. 

 

(8) A hallgató – a Kormány által meghatározott feltételek és szabályok szerint – hallgatói 

hitelt vehet igénybe. A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató magasabb összegű 

hallgatói hitelt vehet igénybe a Kormány által meghatározott eltérő feltételek mellett. A 

hallgatói hitel a határnapot megelőzően a Ptk. 292.§-a (2) bekezdésének alkalmazásával is 

visszafizethető. 

 

(9) Az Egyetem az ESZMSZ 5. sz. mellékletében meghatározott Hallgatói 

Követelményrendszerben a jogszabály alapján nem kötelező hallgatói juttatás 

igénybevételének lehetőségét közösségi célú tevékenységben való részvételhez kötheti. 

 

(10) A hallgató hallgatói munkadíj ellenében akkor végezhet munkát, ha hallgatói 

munkaszerződést kötöttek vele. A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató 

foglalkoztatására megfelelően alkalmazni kell a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit. 

 

31. § 

 

(1) Az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben, felsőfokú szakképzésben folyó 

gyakorlati képzés esetében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében a hallgatót 

megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók 

részére. A hallgató foglalkoztatására – a szakképzésről szóló törvény eltérő rendelkezésének 

hiányában – alkalmazni kell a Munka Törvénykönyve vonatkozó, valamint a 

munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A hallgató a gyakorlati képzéssel kapcsolatos 

igényeinek érvényesítése érdekében – a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint 

– jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában a munkavállalón a hallgatót, 

munkáltatón a gyakorlati képzés szervezőjét, munkaviszonyon a hallgatói jogviszonyt kell 

érteni. 

 

(2) A felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató a szakképzésre vonatkozó 

jogszabályok szerint jogosult juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és 

kedvezményeket a gyakorlati képzés szervezője köteles biztosítani. 
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(3) A hallgatói szerződés megkötésére, az abból eredő jogokra és kötelezettségekre, a 

szakképzésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A hallgatói szerződés 

megkötésekor, az abból eredő jogok és kötelezettségek teljesítésekor az egyenlő bánásmód 

követelményeit meg kell tartani. 

 

(4) A felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató javára az, aki a gyakorlati képzést 

szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni. 

 

(5) Ha az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató ugyanannál a gazdálkodó 

szervezetnél hat hétnél hosszabb gyakorlaton vesz részt, részére hetente legalább a legkisebb 

kötelező munkabér (minimálbér) havi összege tizenöt százalékának megfelelő hallgatói 

munkadíjat fizet a gazdálkodó szervezet. A szakmai gyakorlat megszervezésére a 

felsőoktatási intézmény és a gazdálkodó szervezet megállapodást köthet, amely alapján a 

hallgatói munkadíjat a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak. 43    

 

(6) A hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségekkel függ össze az a munkavégzés is, 

amikor a doktorandusz részt vesz az illetékes karnak az oktatással, kutatással összefüggő 

tevékenységében. A munkavégzés doktorandusz-szerződés alapján folyik. Az ily módon 

végzett munka ideje – egy tanulmányi félév átlagában – nem haladhatja meg a heti teljes 

munkaidő ötven százalékát. A hallgató munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, 

hogy a vizsga és a vizsgára történő felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. A 

doktorandusz-szerződés alapján hallgatói munkadíj kerül kifizetésre, melynek havi összege, a 

teljes munkaidő 50 %-ának megfelelő idejű foglalkoztatás esetén nem lehet kevesebb, mint a 

legkisebb kötelező munkabér (minimálbér), eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek 

időarányos része. A doktorandusz-szerződésből eredő vitás ügyek elbírálására a munkaügyi 

viták rendezésére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 

 

(7) A doktorandusz az ösztöndíj folyósítása idején a (6) bekezdésben foglaltakon kívül 

más munkát megbízás alapján sem végezhet. 

 

b/ A hallgató kötelességei 

 

32. § 

 

A hallgató kötelessége, hogy 

 

(a) teljesítse az Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában (ESZMSZ 5/c. sz. 

melléklet) a Hallgatói Követelményrendszerben és az ESZMSZ kari 

kiegészítésében meghatározott kötelezettségeket; 

(b) megtartsa az Egyetem, illetve a kollégium szervezeti és működési 

szabályzatában foglaltakat, valamint az ESZMSZ kari kiegészítésében 

foglaltakat; 

(c) megtartsa az Egyetem, a kar helyiségei, továbbá az Egyetemhez, a karhoz 

tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, megőrizze, 

illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott eszközöket, óvja az 

Egyetem, a kar létesítményeit, felszereléseit, óvja saját és társai testi épségét, 

egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő 

ismereteket;   

                                                
43 Módosította a Szenátus 14/2011/2012 SZT  számú határozata. 
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(d) tiszteletben tartsa az Egyetem, a kar hagyományait, valamint az Egyetem, a kar 

alkalmazottai és hallgatótársai emberi méltóságát. 

(e) teljesítse a tanulmányai folytatásához kapcsolódó fizetési kötelezettségét, így 

különösen államilag finanszírozott képzés keretében, mentesség hiányában, 

költségtérítéses képzésben pedig költségtérítést fizessen. 

 

c/ A hallgatói jogok és kötelezettségek gyakorlásának keretei 

 

33. § 

 

(1) Az e törvényben meghatározott hallgatói jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek 

megfelelően kell gyakorolni, illetve teljesíteni. Az Egyetem, a kar döntései, intézkedései, 

dokumentumai nem vezethetnek a szakképzésről szóló törvényben, illetve az Ftv-ben, 

továbbá e törvények végrehajtásra kiadott jogszabályban biztosított hallgatói jogok 

csorbítására, az érdekérvényesítési lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás 

elfojtására, a tájékozódási jog korlátozására.44 

 

(2) A hallgatói jogviszonyból eredő jogok – ha e törvény korábbi időpontot nem állapít 

meg – a karon történő beiratkozás napjától gyakorolhatók. 

 

(3) A Kormány határozza meg 

 

(a) az állami költségvetés terhére biztosított hallgatói juttatásokhoz való 

hozzáférés feltételeit, ennek során a kedvezményeket, támogatásokat ahhoz a 

feltételhez kötheti, hogy a hallgató a nappali oktatás munkarendje szerint 

készüljön fel, vagy államilag támogatott képzésben vegyen részt; 

(b) a diákigazolvány kiadásával, a kollégiumi ellátás igénybevételével és a 

lakhatási támogatással, az egyes tanulmányi ösztöndíjak igénybevételével 

kapcsolatos feltételeket, továbbá egyes, a felsőoktatási intézmények által 

nyújtott szolgáltatásokért való fizetés elveit; 

(c) a rászorultsági alapon adható juttatásokat. 

 

(4) Az Egyetem az hallgatói követelményrendszerben és kari kiegészítéseiben határozza 

meg, hogy a hallgatói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve 

végrehajtani. Az ESZMSZ 5/d. sz. melléklete és az azt kiegészítő kari szabályzat – az állami 

költségvetés terhére biztosított hallgatói juttatások tekintetében – a vonatkozó 

kormányrendelet keretei között meghatározza az egyes juttatásokhoz való hozzájutás 

feltételeit, valamint a hallgatók részére további jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg. 

 

 

d/ A hallgató jogorvoslati joga 

 

34. § 
 

(1) A hallgató az ESZMSZ 30.§ (7) bekezdésében meghatározott jogkörében az Egyetem 

(kar, intézet, tanszék) döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a 

továbbiakban együtt: döntés) ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól 

számított tizenöt napon belül jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével 

                                                
44 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, 

ha a döntés nem az Egyetem (kar) által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés 

ellentétes az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában (ESZMSZ 5/c. sz. melléklet) 

és annak kari kiegészítésében foglaltakkal, vagy megszegték a vizsga megszervezésére 

vonatkozó rendelkezéseket. A jogorvoslati eljárás indításának joga kiterjed a felvételi eljárás 

egyetemi hatáskörbe tartozó cselekményeire és a beiratkozási eljárásra is. A jogorvoslati 

eljárásban a hallgató, továbbá meghatalmazottja (Ptk. 222-223.§) járhat el. 

 

(2) A döntések egyértelműsége érdekében az Egyetem (kar) a hallgatóval kapcsolatos 

döntéseit – az Ftv-ben, kormányrendeletben és az ESZMSZ-ben meghatározott esetben, 

valamint, ha a hallgató kéri – írásban közli a hallgatóval. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jogorvoslati eljárás rendjét és lebonyolítását az 

ESZMSZ 5. sz. mellékletében foglalt Hallgatói Követelményrendszer szabályozza. 

3. A hallgató fegyelmi és kártérítési felelőssége, az Egyetem kártérítési felelőssége 

 

35. § 

 

(1) Ha a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárásban a hallgató 

továbbá meghatalmazottja (Ptk.222-223 §) járhat el. 

 

(2) A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást a 

hallgató illetékessége szerinti karon kell lefolytatni. 

 

(3) Ha a hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az 

Egyetemnek (karnak), illetve a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz – az 

Ftv-ben meghatározott eltéréssel – a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. 

 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben gondatlan károkozás esetén a kártérítés 

mértéke nem haladhatja meg a károkozás napján érvényes legkisebb kötelező munkabér 

(minimálbér) egyhavi összegének ötven százalékát. Szándékos károkozás esetén az okozott 

kárt meg kell téríteni. 

 

(5) Ha a hallgató – a szakképzésről szóló törvény szerint – hallgatói szerződést kötött, a 

gyakorlati képzés szervezőjének, illetve a hallgatónak okozott kár megtérítésére a szakképzési 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(6) A hallgatók elleni fegyelmi és kártérítési eljárás részletes szabályairól, beleértve a 

hallgatót ért kár megtérítését is, az ESZMSZ 5/e. sz. mellékletében meghatározott Hallgatói 

Fegyelmi és Kártérítési Ügyek Elbírálási Rendje rendelkezik. 

 

 

IV. AZ EGYETEM EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSAI 

 

36. § 

 

(1) Az Egyetem az alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása céljából 

együttműködési megállapodást köthet bármely, a feladatai ellátásában érdekelt hazai vagy 

külföldi szervezettel, illetve természetes személlyel. A együttműködési megállapodást írásba 
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kell foglalni. A együttműködés irányulhat különösen: képzési programok vagy más 

programok, tantervek kidolgozására, képzés, gyakorlati képzés megszervezésére, a 

tanulmányok beszámítására, pályázatok kidolgozására, lebonyolítására, kutatási és fejlesztési 

feladatok megoldására. 

 

(2) Az Egyetem megállapodhat különösen 

 

(a) a Magyar Tudományos Akadémiával, annak intézményeivel és más 

kutatóintézetekkel közös kutatási, képzési feladatok ellátására; 

(b) másik felsőoktatási intézménnyel közös képzésre és közös oklevél kiadására; 

(c) területi integrált szakképzési központokkal, szakközépiskolával szakképzési 

feladatok ellátására; 

(d) gazdálkodó szervezettel, alapítvánnyal, kamarával oktatási, tudományos 

kutatási szervezeti egység finanszírozására, támogatására, továbbá ösztöndíj 

létesítésére; 

(e) külföldi Egyetemekkel és más kutató, fejlesztő intézményekkel, illetve 

szerződés alapján nemzetközi programok kezdeményezője, közreműködője 

lehet. 

 

(3) Az Egyetem a régió gazdasági, tudományos, civil és önkormányzati szerveivel 

együttműködve innovációs parkot, technológiai központot, inkubációs házat (a továbbiakban 

együtt: tudásközpont) hozhat létre. 

 

 

37. § 

 

(1) A 36. §-ban meghatározott együttműködési megállapodásokat a Szenátus hagyja 

jóvá.45 46 

 

(2) Az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítését összegyetemi 

együttműködés esetén a Rektori Hivatal, több kart érintő megállapodás esetén pedig a Rektori 

Hivatal, vagy a rektor által megbízott kar gondozza és ellenőrzi.47 Egy kart érintő 

megállapodás esetén a teljesítést a dékán által megbízott helyettese irányításával az illetékes 

kari hivatal szervezi és ellenőrzi.48 A rektor, illetve a dékán egy-egy együttműködési 

megállapodás gondozásával valamelyik érintett oktatási szervezeti egységet és annak 

vezetőjét is megbízhatja. 

 

(3) Az együttműködési megállapodások teljesítését a jóváhagyó testület ülésén értékelni 

kell, ha annak hatálya fél év múlva lejár. Ez esetben meghosszabbítási igénynél mind a 

meghosszabbításról, mind az értékelésről dönteni kell. Ettől függetlenül az 5 évet elérő vagy 

meghaladó megállapodásokat 5 évenként, az ennél rövidebb távú megállapodásokat 

kétévenként a megállapodást jóváhagyó testület előtt (Szenátus vagy kari tanács) átfogóan 

értékelni kell.  

 

                                                
45 Beillesztette a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata 
46 Módosította a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata 
47 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 

, 48 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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V. AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS VEZETÉSE 

 A. Az Egyetem szervezete és irányítása 

 

 1. Az Egyetem szervezete 

 

38. § 

 

(1) Az Egyetemen az oktatási és kutatási, az ezekhez kapcsolódó kiegészítő feladatok, 

valamint a működést biztosító funkcionális és fenntartási feladatok hatékony és gazdaságos 

ellátása érdekében 

  

(a) oktatási, tudományos kutatási; 

(b) szolgáltató és 

(c) funkcionális 

szervezeti egységek működnek.  

(2) Az Egyetemen oktatási és tudományos kutatási szervezeti egységként működnek: 

 a karok; 

  intézetek, tanszékek, osztályok, tanszékcsoportok, lektorátus, klinikák; 

 a kutatási csoportok, a regionális tudásközpont, a kari kutatóhelyek. 

 

Az Egyetemen karon belül vagy központi szervezeti egységként kutatóintézet is létesíthető. 

Az oktatási alaptevékenység körébe tartozó feladatot ellátó szervezeti egysége jogi 

személyiségű szervezeti egység formájában nem működtethető.49 Az Alkalmazott Bölcsészeti 

és Pedagógiai Karon (ABPK) egyetemi gyakorló általános iskola és gimnázium, valamint 

gyakorló óvoda és gyakorló általános iskola működik.50 

 

(3) Az Egyetemen működő szolgáltató szervezeti egységek a kollégiumok, a sport, a 

könyvtári, informatikai, a levéltári, a múzeumi alumni- és karrierirodai51 és egyéb (pl. 

tanműhelyi, tanüzemi feladatokat ellátó) szervezeti egységek. A tanműhelyek, tanüzemek 

(tangazdaságok), valamint állatklinikák általában oktatási szervezeti egységek keretében 

működnek. 

 

(4) Az Egyetem funkcionális szervezeti egységei:  

 

 a gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó, 

 a központi és kari igazgatási, illetve oktatásszervezési és tanügy-igazgatási 

szervezeti egységek. 

 

Az Egyetem gazdasági, ellenőrzési és igazgatási szervezeti egységei a rektornak közvetlenül 

alárendelten működnek. 

 

(5) Az egyetemi, illetve szervezeti egységeken belüli vezetői szintek létrehozásánál 

figyelembe kell venni az Ftv. 96. § (3) bekezdésében meghatározott, az intézményben 

magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezők számának korlátozását. 

                                                
49 beillesztette a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata, a 2009. évi CXXXVIII. tv. 9.§ (1) alapján 
50 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től, a kar új elnevezése 

2011. október 2. napjától. 
51 Módosította a Szenátus 46/2011/2012 SZT számú határozata 
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39. § 

 

(1) Az Egyetem a következő karokra tagozódik: 

 

A) Az Egyetem székhelyén, a Gödöllői Kampuszon működő karok 

 

- Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) 

- Gépészmérnöki Kar (GEK) 

- Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (MKK) 

 

B) Az Egyetem székhelyén kívül működő karok52 53 

 

- Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (ABPK Szarvas, Jászberény) 

- Állatorvos-tudományi Kar (ÁOTK Budapest) 

- Ybl Miklós Építéstudományi Kar (YMÉK Budapest) 

- Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (GAEK Békéscsaba, Szarvas, 

Gyula)54 55 

 

(2) Az Egyetemen a következő, a felsőoktatási képzéssel, a tudományos kutatással és a 

szaktanácsadással összefüggő igazgatási, gazdasági, szolgáltatást ellátó, illetve a képzést, 

továbbképzést és kutatást központi feladatként végző, továbbá közoktatási tevékenységük 

mellett a pedagógusképzés és – továbbképzés gyakorlati nevelési – oktatási feladatait ellátó 

szervezeti egységek működnek: 

 

(a) Az Egyetem gödöllői központjában működő központi, illetve összegyetemi 

igazgatási, gazdasági, oktatás- és kutatásszervező, forrásgeneráló, szolgáltató 

és szaktanácsadó szervezeti egységek. 

 

 a Rektori Hivatal;56 

 a Gazdasági Főigazgatóság; 

 az Agrár-felsőoktatási Tankönyvkiadó Iroda; 

 

(b) A Szent István Egyetem Könyvtára nyilvános tudományos közgyűjtemény, 

amely a karok könyvtárhálózata, valamint az intézeti és tanszéki könyvtárak 

útján látja el szak- és szépirodalmi, informatikai, valamint dokumentációs 

szolgáltatási feladatait. 

 

Az Egyetemnek a Gödöllői Kampuszon, és a székhelyen kívüli karokon 

működő kollégiumai. 

 

(c) Az Egyetem valamennyi karán tanügy-igazgatási szervezeti egységként 

működnek a kari (dékáni) hivatalok és tanulmányi osztályok, illetve csoportok 

vagy titkárságok. Az oktatási szervezeti egységek (intézetek, tanszékek, stb.) 

                                                
52 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
53 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től, a kar új elnevezése 

2011. október 2. napjától. 
54 Módosította a Szenátus 50/2011/2012 SZT számú határozata. 
55 Módosította a Szenátus 28/2012/2013 SZT számú határozata. 
56 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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szervezetében az intézeti (tanszéki stb.) könyvtárakon kívül laboratóriumok, 

számítógépközpontok, kísérleti terek, kutató (megfigyelő) állomások 

működnek. 

 

(d) A karon folyó pedagógusképzés és - továbbképzés gyakorlati nevelési-oktatási 

feladatait az  

 

Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karon57  

 a Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

(Jászberény); 

 a Szent István Egyetem Gyakorló Óvoda és Gyakorló Általános 

Iskola (Szarvas), 

 látják el. 

 

 

40. § 

 

(1) Az Egyetemen kart a Szenátus létesíthet a (2) és (3) bekezdésben meghatározott 

eljárással. A kar alapítás tárgyi és személyi feltételeiről a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 5. 

számú melléklete rendelkezik. 

 

(2) A rektor a kar létesítésére vonatkozó javaslatot (dokumentációt) megküldi a Magyar 

Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak (MAB). A kar létesítésére vonatkozó javaslat a 

MAB véleményével terjeszthető a Szenátus elé. A kar akkor kezdheti meg a működését, ha a 

létesítést a MAB szakértői véleményében támogatta, ezt a Szenátus jóváhagyta, és a rektor a 

regisztrációs központnak bejelentette.58 

 

(3) A MAB támogatásának hiányában a rektor, a Szenátus döntését figyelembe véve, az 

ESZMSZ 4. §-ának (10) bekezdése szerint eljárást kezdeményezhet a regisztrációs 

központnál. Az eljárásnak a szóban forgó rendelkezés szerinti pozitív elbírálása esetén 

hozható létre az új kar. 

 

41. § 

 

(1) Oktatási, kutatási és más szervezeti egységet az Egyetemen a Szenátus létesíthet, 

szervezhet át és szüntethet meg. Az Ftv. értelmében ez a jogkör más egyetemi vagy kari 

testületre nem ruházható át, de kari szervezeti egység esetében mindez a kar javaslatára 

történhet. 

 

(2) Intézeten belül működő oktatási szervezeti egység kezdeményezheti önálló oktatási 

szervezeti egységgé való alakulását, kiválását az intézetből. A kiválásról véleményt 

nyilvánítanak a kiválni szándékozó szervezeti egység dolgozói, az érintett intézet tanácsa. 

Kari intézet esetén a kiválási szándékról az említett vélemények ismeretében a kar javaslata 

alapján a Szenátus dönt. 

 

(3) Ha szervezeti egységek létrehozása vagy megszüntetése új pénzügyi forrásokat 

igényel, a vonatkozó döntés meghozatala előtt erről az a kar, illetve szervezeti egység köteles 

                                                
57 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től, a kar új elnevezése 

2011. október 2. napjától. 
58 Módosította a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata 



 

 46 

gondoskodni, amelynek kötelékébe a létrehozandó szervezeti egység tartozni fog. Szervezeti 

egység megszüntetése esetén a felszabaduló pénzeszköz annál a szervezeti egységnél marad, 

amelynek kötelékébe tartozott az adott szervezeti egység. 

 

(4) 59  

 

(5) Ha az Egyetem több telephelyén indít alap- vagy mesterképzést, a képzési 

programjában kell meghatározni, hogy melyik oktatási szervezeti egység felel a 

képzésért. Egy szak képzésért egy oktatási szervezeti egység lehet a felelős. Ha a 

felvételi jelentkezések csökkenése miatt, illetve más okból az adott szakot az 

intézmény a továbbiakban nem indítja, az indításra vonatkozó jogosultsági 

bejegyzést a regisztrációs központ a nyilvántartásából törölte, a szenátusnak az 

intézményfejlesztési terv, valamint a képzési program felülvizsgálatával 

egyidejűleg a szervezetének, szervezeti egységének átalakításáról, 

megszüntetéséről meghatározott jogkörében kell döntést hoznia.60 

 

 2. Az Egyetem vezetői, testületei 

 

42. § 

 

Az Egyetem vezetésében az Ftv. rendelkezései, valamint az ESZMSZ-ben meghatározott 

munkamegosztás szerint,  

 

 választott döntést hozó és a döntés végrehajtását ellenőrző testületek; 

 véleményező, a stratégiai döntések előkészítésében részt vevő testületek; 

 a döntések végrehajtásának ellenőrzésében közreműködő testületek; 

 operatív tanácsadó és ellenőrző testületek, bizottságok és fórumok; 

 magasabb vezetők, valamint vezetők  

 

működnek közre. 

 

43. § 

 

(1) Az Egyetem vezető, tanácsadó, véleményező és ellenőrző testületei: 

 

 (a) Az Egyetem választott vezető testülete: 

a Szenátus 

(b) 61   

(c) Az Egyetem operatív irányító, tanácsadó és felügyelő testületei; 

 az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT); 

 a Pályázati és Innovációs Tanács (PIT); 

 az Egyetemi Minőségügyi Tanács; 

 az Egyetemi Pedagógusképzési Tanács; 

 a Klímatanács 

 az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság; 

                                                
59 Törölte a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata 
60 beillesztette a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata, a 2009. évi CXXXVIII. tv. 9.§ (2) alapján 
61 Törölte a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata 
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 az Egyetemi Fellebbviteli Bizottság; 

 az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottság; 

 az Egyetemi Oktatási Bizottság és annak kari hallgatói tanulmányi, vizsga 

és szociális albizottságai; 

 az Egyetemi Informatikai Bizottság (EIB); 

 az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács (ETDT); 

 az Egyetemi Közgyűjteményi Bizottság; 

 (d) Egyetemi fórumok: 

 az Egyetemi Professzori Tanács; 

(e) Az Egyetemi érdekegyeztetés testületei: 

 az Egyetemi Vezetők és Alkalmazottak Érdekegyeztető Testülete; 

 az Egyetemi Vezetők és Hallgatók Érdekegyeztető Testülete. 

 

(2) Az Egyetemi vezető, tanácsadó, véleményező és felügyelő testületek személyi 

összetételét, valamint működésének rendjét részben az ESZMSZ, részben pedig, saját 

ügyrendjük határozza meg. 

 

(3) A Szenátus, illetve a rektor – megbízási idejére, illetve egy-egy meghatározott feladat 

elvégzésére – más tanácsadó (lakásügyi, szociális, gazdálkodási, szaktanácsadási, 

közművelődési, könyvtárügyi, sport stb.) testületeket, bizottságokat hozhat létre, illetve adott 

feladat ellátására alkalmas (megfelelő végzettséggel és képzettséggel rendelkező) személyeket 

bízhat meg. 

 

44. § 

 

(1) Az Egyetemen az Ftv.-nek megfelelően a következő megbízatások minősülnek 

magasabb vezetői megbízatásnak: 

 

(a) a rektor; 

(b) a rektorhelyettes; 

(c) főigazgató62 

(d) a dékán  

(e) gazdasági főigazgató 

(f) a főtitkár 

 

(2) Az Egyetemen vezetői megbízatásnak minősülnek: 

 

(a) az előző bekezdésben felsoroltak – az (a) és (b) pontban foglaltak kivételével – 

 helyettesei, valamint,  

 

 (b) a szervezeti egységek vezetői és vezetőhelyettesei. 

 

(3) Az Egyetemet a rektor vezeti, akinek a munkáját a rektorhelyettesek segítik, akiknek 

száma legfeljebb négy lehet.63 

 

(4) Az Egyetem igazgatási szervezetének vezetője a rektornak alárendelt egyetemi 

főtitkár, gazdasági szervezetének vezetője pedig, a gazdasági főigazgató, akik feladataikat a 

                                                
62 Beillesztette a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata 
63 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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rektor közvetlen irányításával és ellenőrzésével látják el.  

 

(5) Az Egyetem karainak vezetését a dékán látja el, aki tevékenységéről rendszeresen 

beszámol a kari tanácsnak és az Egyetem rektorának. 

 

(6) A magasabb vezetői és a vezetői megbízás - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a 

hatvanötödik életév betöltéséig szólhat. 64 Ha a magasabb vezetői megbízás időtartama - 

részben, vagy teljes egészében - a hatvanötödik életév betöltését követően kerülne kitöltésre, a 

megbízás a szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával meghozott döntésével - 

legfeljebb a hetvenedik életév betöltéséig terjedő időszakra - adható meg. 

 

(7) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott vezetői megbízások határozott időre - három-

öt évre - adhatók, és az (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt megbízások egy, az (1) 

bekezdés e)-f) pontjában, továbbá a (2) bekezdésben felsorolt megbízások több alkalommal 

meghosszabbíthatók. Ha azt a szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával támogatta, 

az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti megbízás második alkalommal is meghosszabbítható. 

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott magasabb vezetői megbízásokra nyilvános pályázatot 

kell, a (2) bekezdésben meghatározott vezetői megbízásokra nyilvános pályázatot lehet 

kiírni. 65 

Az Egyetem magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazottainak jogállását, feladat- és 

hatáskörét, munkáltatói jogai gyakorlásának szabályait az Ftv., a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendeletei, az ESZMSZ, valamint az ESZMSZ 4. 

sz. mellékletét képező Foglalkoztatási Követelményrendszer, továbbá az egyetemi 

Kollektív Szerződés tartalmazza. 

 

 3. A Szenátus 

 

45. § 

 

(1) A Szenátus az Egyetem önkormányzati vezető testülete. A Szenátus az Ftv-ben és az 

ESZMSz-ben meghatározott feladatait látja el. Ezek megvalósítása érdekében döntési, 

véleményező és ellenőrzési jogkört gyakorol. E jogkör gyakorlásán túl az Egyetem 

irányításának és működésének körébe tartozó bármely ügyben állásfoglalásra jogosult. 

 

(2) A Szenátus maga határozza meg működési rendjét. A Szenátus összehívására, 

tanácskozására, határozatképességére, határozathozatali rendjére, a testületi ülések és 

dokumentumok nyilvánosságára, a testületi tagság időtartamára, a tagok jogaira és 

kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket az ESZMSZ VI. fejezete tartalmazza. 

 

(3) A Szenátus összetételét az Ftv., és az ESZMSZ rendelkezései határozzák meg. A 

Szenátus tagjai – a rektor kivételével – választás útján nyerik el megbízásukat. A választott 

tagokat az ESZMSZ VI. fejezetében foglaltak szerint, valamint a hallgatói önkormányzat 

alapszabályában foglaltaknak megfelelően az egyetemi oktatók és kutatók, valamint más 

közalkalmazottak választják meg, illetve az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegálja. 

 

                                                
64 Módosította a Szenátus 152/2010/2011 SZT számú határozata. 
65 módosította a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata,  a 2009. XLIII .tv. 2.§ szerint módosított 

felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 96. § (10) alapján 
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(4) A Szenátus alkalmazotti tagjait négy évi időtartamra választják, a hallgatói és a 

doktorandusz önkormányzat képviselői esetében ez az időtartam legalább egy, de legfeljebb 

három év. 66 

 

46. § 

 

(1) A Szenátus elnöke az Egyetem rektora, titkára pedig az Egyetem főtitkára, aki a 

testület ülésein tanácskozási joggal vesz részt. 

 

(2) A Szenátus szavazati joggal rendelkező tagjainak létszáma  44 fő. Abban az esetben 

viszont, ha a hallgatói önkormányzati választásokon, vagy a doktorandusz 

önkormányzati választásokon a felsőoktatási intézmény teljes idejű nappali képzésben 

részt vevő hallgatóinak, illetve doktoranduszainak legalább huszonöt százaléka 

igazoltan részt nem vett, akkor a hallgatói önkormányzat, doktorandusz önkormányzat 

jogosítványai gyakorlására - így tag delegálására sem jogosult, és ennek következtében 

a Szenátus szavazati joggal rendelkező tagjainak létszáma ezen tagok számával 

csökken. 67 68  

 

(3) A Szenátus összetételének a meghatározásánál az Nftv. 12.§ alapján a következő 

rendelkezéseket kell figyelembe venni: 69 

 

(a) a Szenátus tagja – a hallgatói önkormányzat és a reprezentatív szakszervezetek 

képviselőjének kivételével – az lehet, aki az Egyetemen közalkalmazotti 

jogviszony keretében oktatói, kutatói, vagy egyéb munkakört tölt be, 

(b) a Szenátus létszáma – az Nftv. 12.§ (7) bekezdésének rendelkezését 

figyelembe véve - nem lehet kevesebb kilenc főnél, továbbá az oktatók és 

kutatók által választott tagoknak – az elnökkel együtt – a testület tagjainak 

többségét kell alkotniuk,70 

(c) 71 a hallgatói önkormányzat az Nftv.  60. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott feltételek szerint a szenátus létszáma legalább húsz, legfeljebb 

huszonöt százalékának megfelelő számban delegál képviselőt. 

(d) az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok és a reprezentatív szakszervezet 

képviselőinek létszáma nem lehet több, mint a Szenátus létszámának öt-öt 

százaléka, de legalább egy-egy fő.  

(e)  a doktorandusz önkormányzat egy fő képviselőt jogosult delegálni. 

 

(4) A fentiek alapján a Szenátus összetétele az alábbi: 72 73 

 

(a) az Nftv. alapján tagja a rektor, 

 aki a testület elnöke:         1 fő 

 a gazdasági főigazgató        1 fő 

                                                
66 Módosította a Szenátus 28/2012/2013 SZT számú határozata. 
67 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től. 
68 Módosította  a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata, majd módosította a Szenátus 152/2010/2011 

SZT számú határozata, majd a Szenátus 28/2012/2013 SZT számú határozata. 
69 A (3) c)-e) pontokat módosította, beillesztette a Szenátus 28/2012/2013 SZT számú határozata. 
70 Módosította a Szenátus 103/2010/2011 SZT számú határozata. 
71 Módosította a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata a 2005. CXXIX. tv. 78.§ (4) alapján 
72 Módosította a Szenátus 152/2010/2011 SZT számú határozata. 
73 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, és a Szenátus 28/2012/2013 SZT számú 

határozata. 
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(b) választott tagjai: 

 a karok oktató és kutató tagjai (7x4)      28 fő 

 nem oktató, kutató dolgozók közül      2 fő 

  az EHÖK által a (3) bek. (c) pontja szerint delegált    11 fő 

 a doktorandusz önkormányzat által delegáltak     1 fő 

 

(5) A Szenátus ülésein tanácskozási joggal vesznek részt:74 

 a szakmailag érintett főhatóságok képviselői; 

 a rektorhelyettesek, a gazdasági főigazgató, a dékánok, a Közalkalmazotti Tanács 

elnöke és az Egyetem előző rektora, amennyiben nem választott tagok; 

 mindazok, akiket a Szenátus, illetve a rektor a testület ülésére(eire) állandó, vagy 

eseti jelleggel meghív. 

 

(6) A Szenátusnak nem lehet tagja az a hallgató, aki hallgatói jogviszonyát szünetelteti, 

vagy hallgatói jogviszonya megszűnt. 

 

(7) Megszűnik a szenátusi tagsága a választott szenátornak, az őt delegáló szervezeti egység 

megszűnésével egyidejűleg. Megszűntnek tekintendő - beolvadás esetén a beolvadó szervezeti 

egység, összeolvadás esetében az egyesítendő szervezeti egységek, különválás esetén a 

különváló szervezeti egység.  

Kiválás esetén az a szervezeti egység, amelyből a kiválás történik tovább működik, ezzel 

egyidejűleg egy új szervezeti egység jön létre.75 

 

 

47. §76 

 

(1) A Szenátus saját hatáskörében jogosult dönteni az Egyetem egészét és önálló 

szervezeti egységeit érintő minden olyan kérdésben, amelyet az Nftv., vagy az ESZMSZ nem 

utal más hatóság, szervezet, testület vagy személy hatáskörébe. 

 

(2) A Szenátus feladatkörében eljárva átruházható, és át nem ruházható hatáskörökkel 

rendelkezik. 

 

A Szenátus kizárólagos hatásköre:77 

 elfogadja a középtávú (legalább négy évre szóló) intézményfejlesztési tervet 

(melyben évenkénti bontásban meghatározza a végrehajtási feladatokat és a 

foglalkoztatási tervet is); 

 meghatározza az Egyetem az intézményfejlesztési terv részeként a kutatási-

fejlesztési-innovációs stratégiáját és megküldi a regionális fejlesztési tanácsnak; 

 dönt az Egyetem oktatásfejlesztési koncepciójáról, az egyetemi képzési program 

elfogadásáról; 

 megalkotja az Egyetem szervezeti és működési szabályzatát, dönt az Egyetem 

doktori szabályzatának, minőségfejlesztési programjának és az Egyetem egészét 

érintő más belső szabályzatok elfogadásáról; 

                                                
74 Módosította a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata. 
75 Beillesztette a Szenátus 222/2010/2011 SZT számú határozata 
76 Módosította a Szenátus 28/2012/2013 SZT számú határozata. 
77 Módosította a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata 
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 meghatározza a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás 

elveit; 

 elfogadja –a fenntartó által meghatározott keretek között- az Egyetem éves 

költségvetési tervét, illetve éven túli kötelezettségvállalási tervét és végrehajtási 

ütemtervét; 

 a fenntartó egyetértésével - elfogadja az Egyetem vagyongazdálkodási tervét; 

 elfogadja az Egyetem számviteli rendelkezések alapján elkészített éves 

beszámolóját; 

 a fenntartó egyetértésével - dönt fejlesztés indításáról; 

 a fenntartó egyetértésével - gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó 

szervezetben részesedés szerzéséről, gazdálkodó szervezettel történő 

együttműködésről; 

 dönt együttműködési megállapodás megkötéséről; 

 a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott, illetve tulajdonában lévő 

ingatlanvagyon hasznosításáról, dönt az Egyetem szervezetének, szervezeti 

egységeinek átalakításáról, létrehozásáról és megszüntetéséről; 

 dönt az Egyetem bizottságainak, és egyéb testületeinek létrehozásáról, tagjai és 

elnöke megválasztásáról; 

 dönt a Szenátus képviseletében eljáró személy kiválasztásáról; 

 meghatározza a hallgatói tanácsadás-, valamint az oktatói munka hallgatói 

véleményezési rendjét; 

 dönt doktori iskola létesítéséről, megszüntetéséről, és a doktori képzés indításáról; 

 szabályozza a Foglalkoztatási Követelményrendszer keretében a habilitációs 

eljárást; 

 dönt képzés indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezéséről; 

 véleményezi a rektori pályázatokat, továbbá értékeli a rektor vezetői 

tevékenységét; 

 értékeli az Egyetem szakmai tevékenysége, minőségfejlesztési programja 

végrehajtását; 

 határoz kutatási program elfogadásáról; 

 dönt a „Szent István Egyetem”, illetve a SZIE nevének használata 

engedélyezéséről jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, és más személyek 

részére78 

 [törölve]79 

 

A Szenátus átruházható feladatai:80 

 

 rangsorolja az oktatói, és kutatói pályázatokat; 

 rangsorolja a magasabb vezetői és vezetői megbízásokra benyújtott pályázatokat; 

 kezdeményezi a köztársasági ösztöndíj adományozását; 

 dönt a „honoris causa doktori”, az egyetemi magántanári, a Professor Emeritus, a 

címzetes egyetemi, főiskolai tanári címek adományozásáról; 

 dönt egyetemi címek és kitüntetések odaítéléséről; 

 előterjesztést tesz egyetemi és főiskolai tanárok kinevezésére, felmentésére;; 

 dönt mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az ESZMSZ a hatáskörébe 

utal; 

                                                
78 Beillesztette a Szenátus 28 /2012/2013 SZT számú határozata. 
79 beillesztette a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata, a 2009. évi CXXXVIII. tv. 7.§ alapján, törölte a 

Szenátus 103/2010/2011 SZT számú határozata. 
80 Módosította a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata. 
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(5) Az átruházott hatáskörök gyakorlásának helyzetéről, az érintett testületek értékelése 

alapján az Egyetem főtitkára vezetői ciklusonként tájékoztatja a Szenátust. 

 

(6) A Szenátus bármely kérdést megvitathat, abban állást foglalhat, javaslattal élhet. 

Állásfoglalásait, javaslatait megküldheti a döntéshozatalra, intézkedésre jogosultnak, aki 

köteles arra 30 napon belül, testület esetén legkésőbb a 30. napot követő első testületi ülésen 

érdemben választ adni. 

 

(7) A Szenátus döntései során köteles figyelembe venni a közpénz és a közvagyon 

hatékony és felelős használatának, rendeltetésszerű igénybevételének, a vagyon 

elidegenítésénél az értékarányosság követelményeit. E célból a Szenátus figyelemmel kíséri 

az Egyetem gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek 

érvényesítését. 

 

(8) A Szenátus évente két alkalommal áttekinti az Egyetem működését, gazdálkodását, az 

alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtását és e körben beszámoltatja a gazdasági 

főigazgatót. 

 

(9) A Szenátus a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, határozott időre, vagy 

alkalmanként bizottságot hozhat létre. 

 

 4. A Gazdasági Tanács 

 

48. §81 

 

 

 

 5. Az Egyetem bizottságai, valamint más irányító, tanácsadó és felügyelő testületei 

a/ A Szenátus bizottságai 

 

49. § 

 

(1) A Szenátus bizottságai az Egyetem oktatási, kutatási, szaktanácsadási, igazgatási, 

gazdálkodási, információs, szociális és egyéb tevékenységével, ezeknek a területeknek az 

összehangolásával, egyetemi koordinálásával és fejlesztésével összefüggő elemző, 

helyzetfeltáró és célvizsgálatok elvégzésére alakult testületek, amelyeket a Szenátus 

megbízása idejére, vagy egy meghatározott vizsgálat elvégzésére hoz létre. 

 

(2) A bizottságok elnökeit és tagjait a Szenátus választja meg. 

 

(3) Ha a Szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintő ügyekben is 

eljár, biztosítani kell, hogy a bizottság munkájában részt vehessenek a hallgatók képviselői is. 

A hallgatókat érintő ügyekben eljáró bizottságban biztosítani kell a hallgatók részvételét, 

azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi, vizsga és szociális ügyek intézésére létrehozott 

                                                
81 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata. 
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állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet kevesebb, mint a 

bizottság tagjainak ötven százaléka. 

 

(4) A Szenátus bizottságai, a testület döntésétől függően, a céljellegű ´ad hoc´ bizottságok 

pedig a feladat végrehajtását követően kötelesek tevékenységükről a Szenátusnak beszámolni. 

 

 

b/ Az Egyetem tanácsadó és felügyelő testületei 

 Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) 

 

50. § 

 

 

(1) A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése az EDHT joga. Az EDHT 

tudományterületenként – ezen belül az Egyetem doktori szabályzatában meghatározott 

tudományágban – tudományági doktori tanácsot hozhat létre. 

 

(2) Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) feladatkörében: 

  

(a) döntéshozatali jogosultsággal ellátja a doktori képzés, a fokozatszerzés 

irányítását és felügyeletét, különösen a képzés programjának jóváhagyása, 

a képzésre való felvétel és a fokozat odaítélése tekintetében; 

(b) a habilitációs eljárás lefolytatására létrehozott egyetemi testületként ellátja 

a habilitációs eljárással kapcsolatos szervezési és döntési feladatokat. 

 

(2) Az EDHT elnöke az Egyetem főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott akadémiai 

doktori címmel rendelkező professzora. Az elnököt és a testület tagjait a rektor javaslatára az 

Egyetemi Habilitációs és Doktori Szabályzatokat (az ESZMSZ 9. és 10. sz. mellékletei) is 

figyelembe véve, a Szenátus választja. Az EDHT tagjainak kiválasztásánál biztosítani kell, 

hogy legalább két olyan tagja legyen, aki az Egyetemmel nem áll foglalkoztatási 

jogviszonyban. Az EDHT egy tagját a doktori képzésben résztvevő hallgatók választják.  

 

 A Pályázati és Innovációs Tanács 

 

51. § 

 

(1)  A Pályázati és Innovációs Tanács (PIT) kidolgozza az egyetemi szintű kutatás-

fejlesztési stratégiát, stratégiailag előkészíti a kiemelt pályázatokat, megszervezi a karközi 

együttműködéseket, összehangolja az egyetemi szintű pályázatokat, rangsorolja a kiemelt 

pályázatokra beérkező javaslatokat, ellenőrzi a nagy pályázatok megvalósulását, javaslatot 

tesz a kiemelt pályázatok projekt-felelősének személyére és ellenőrzi a Pályázati és 

Innovációs Központ működését. 

 

(2) A Pályázati és Innovációs Tanács feladatai: 

 

a.) az egyetemi szintű kutatás-fejlesztési stratégia kidolgozása, 

b.) a kiemelt pályázatok stratégiai előkészítése, 
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c.) a karközi együttműködések megszervezése, 

d.) az egyetemi szintű pályázatok összehangolása, 

e.) a kiemelt pályázatokra beérkező javaslatok rangsorolása, 

f.) a nagy pályázatok megvalósulásának ellenőrzése, 

g.) javaslattétel kiemelt pályázatok projekt-felelősének személyére és 

h.) a Pályázati és Innovációs Központ működésének az ellenőrzése. 

 

(3)  A Pályázati és Innovációs Tanácsot (PIT) a gazdasági főigazgató és az Egyetem kilenc 

kara egy-egy képviselője alkotja, működését a kutatási rektor-helyettes irányítja. 82 

 

(4)        Titkára a PIK Pályázati és Projektmenedzsment Csoportjának vezetője. 

 

 Az Egyetemi Minőségügyi Központ83 

 

52. § 

 

(1) Az Egyetemi Minőségügyi Központ (EMK) a Rektori Hivatalba tartozó operatív 

szervezeti egység.84 

Feladatai: 

- a SZIE minőségügyi tevékenységeinek operatív szervezése, irányítása, különös 

tekintettel a szak- és intézményakkreditációkra való felkészülésre; 

- folyamatos kapcsolattartás az ESZMSZ-ben rögzített egyetemi minőségügyi 

szervezettel; 

- rendszeres kapcsolattartás a MAB-bal, a minőségügyi tanúsító szervezettel és minden, 

a minőségüggyel kapcsolatos külső érintett féllel; 

- az egyetem vezetősége felé történő rendszeres tájékoztatás az elvégzett és az 

elvégzendő feladatokról, az elért eredményekről; 

- az intézményi fejlesztési stratégia minőségügyi területeinek kidolgozásában, 

kiértékelésében való közreműködés; 

 (2) Az EMK vezetője az Egyetem főállású vezető oktatója. A vezetőt és munkatársait a rektor 

bízza meg. 

(3) Az EMK munkáját az egyetem kari és kari jogállású szervezeti egységeinek egy-egy 

képviselőjéből álló Akkreditációs Bizottsággal/Minőségügyi Bizottsággal, továbbá az 

Egyetemi Doktori és Habilitációs Bizottság, a Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ, 

valamint a Gazdasági Főigazgatóság egy-egy delegált képviselőjével együttműködve végzi.  

(4) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) tanácskozási jogú tagot delegál az EMK-

ba. Az EMK munkáját segítő együttműködők megbízása a Szenátus megbízási idejére szól. 

Az EMK munkaterve szerinti üléseire esetenként vagy állandó jelleggel, tanácskozási joggal 

más egyetemi vagy Egyetemen kívüli személyeket is meghívhat. 

(5) Az EMK ügyrendjét első ülésén maga alakítja ki, amely a Szenátus véleményének 

meghallgatása után, a rektor jóváhagyásával lép hatályba. 

                                                
82 Módosította a Szenátus 161/2012/2013 SZT számú határozata. 
83 Módosította a Szenátus 224/2010/2011 SZT számú határozata 
84 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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 Az Egyetemi Pedagógusképzési Tanács 

 

53. § 

(1) Az Egyetemi Pedagógusképzési Tanács (EPT) ellátja az Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Karán, Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán működő 

pedagógusképzések és – továbbképzések (mérnöktanár szak, mezőgazdasági szakoktató szak, 

tanító szak, óvodapedagógus szak) keretében folyó oktatómunka, valamint az ehhez 

kapcsolódó gyakorlati képzés összehangolását.85 

(2) Az EPT elnökét és tagjait a Szenátus választja meg. Megbízásuk a Szenátus 

megbízási idejéig, 3-5 évig tart. Az elnökre, aki felelős az Egyetemen folyó pedagógus 

képzés összehangolásáért, a rektor tesz javaslatot. 

(3) Az EPT tagjaira a javaslattétel a következők szerint történik: 

(c) egy testületi tagra a rektor tesz javaslatot; 

(d) a pedagógusképző karok szakonként l-l fő vezető oktatót jelölnek; 

(e) egy tagra az EHÖK tesz javaslatot, valamint 

(f) egy testületi tag képviseli a gyakorló iskolák és óvoda oktató közösségét, 

akinek személyére a pedagógusképző szakok szakfelelősei közösen tesznek 

javaslatot 

(4) Az EPT titkára szavazati jog nélkül az elnöki teendőket ellátó kar ügyintézője, a testület 

titkársági feladatait a kar Dékáni Hivatala látja el. 

(5) Az EPT véleményezési és javaslattevő feladatköre kiterjed: 

 

(a) a pedagógusképző szakok tanterveire, illetve azok szakmailag indokolható 

mértékű összehangolására, a gyakorlati képzési kapacitások tervezésére, 

kihasználására; 

(b) a pedagógusképző szakok minőségbiztosításának ellenőrzésére; 

€ a MAB-nak küldendő éves szakjelentésekre, amelyek az Egyetem 

összesítő jelentéséhez részanyagként készülnek; 

(d) új pedagógusképző - továbbképző szakok szakalapítási/szakindítási 

kérelem a pedagógusképzéssel kapcsolatos karok közötti 

együttműködésre, fejlesztésre (például átoktatás, áthallgatás; közös kutatás 

stb.). 

(6) Az EPT létrehozása és feladatköre nem érinti a karoknak a pedagógusképzéssel 

összefüggő munkajogi, gazdasági, oktatásszervezési operatív feladatainak az ellátását. 

 

(7) Az EPT maga alkotja meg ügyrendjét, amelyet első ülésén fogad el. Az ügyrend a 

Szenátus véleményének meghallgatása után, a rektor jóváhagyásával lép hatályba. 

 

                                                
85 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től, a kar új elnevezése 

2011. október 2. napjától. 
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 A Klímatanács 

 

54. § 

A SZIE Klímatanácsot a klímaváltozáshoz kapcsolódó kutatásokban kiemelkedő hazai és 

nemzetközi eredményeket elért vezető oktatók alkotják, akiket a karok delegálnak.86 A SZIE 

Egyetemi Klímatanács működését az Egyetem rektora felügyeli, a rektor képviseletét a 

Tanácsban - teljes jogú tagként - a kutatási rektor-helyettes látja el.  

 

A Klímatanács feladatai: 

 

(a)  Szent István Egyetem klímaprogramjának, klímastratégiájának 

kialakítása, megvalósításának elősegítése, 

(b)  a klímatudatos, a klímaváltozás hatásait csökkentő kutatási programok 

kialakításának elősegítése; 

(c)  a klímatudatos, a klímaváltozás hatásait csökkentő intézményfejlesztési 

programok generálása; 

(d) az egyetemi klímaprogramban megvalósításra kerülő akcióprogramok 

szakmai felügyelete és irányítása. 

 

 Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság87 

 

55. § 

 

(1) Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottságot (EEB) a Szenátus hozza létre, 

mandátumának időtartamára. 

 

(2) Az EEB figyelemmel kíséri az Egyetem működésében a nők és férfiak arányos 

képviseletét és ennek keretében: 

 

 javaslatot tesz az arányos képviselet elérésére; 

 ellenőrzi az intézkedések eredményességét; 

 feltárja a megkülönböztetés megnyilvánulásait és a nők arányos 

szerepvállalását sértő intézkedéseket; 

 kezdeményezi a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetését.  

 

(3) Az EEB elnökét a tagjai választják meg, titkára: szavazati jog nélkül az Emberi 

Erőforrás Központ Személyzeti Osztályának vezetője. Az EEB tagjai: karonként, a Rektori 

Hivatalból és a Gazdasági Főigazgatóságról egy-egy fő, valamint a Közalkalmazotti Tanács 

részéről egy fő. Az EEB tagjait a rektor előterjesztésére a Szenátus választja meg. A Bizottság 

mandátuma a megválasztó Szenátus megbízatásának időtartamáig terjed. A tagok 

vonatkozásában az ESZMSZ 46.§ (7) megfelelően alkalmazandó. 

 

(4) Az EEB maga alkotja meg ügyrendjét, amelyet első ülésén fogad el. Az ügyrend a 

rektor jóváhagyásával lép hatályba. 

 

 

                                                
86 Módosította a Szenátus 161/2012/2013 SZT számú határozata. 
87 Módosította a Szenátus 189/2011/2012 SZT számú határozata. 
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 Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Koordinátor88 

 

55/A. § 

 

(1) A fogyatékkal élő hallgatók segítését egyetemi szinten irányító személy az egyetemi 

esélyegyenlőségi koordinátor (a továbbiakban: Egyetemi Esélyegyenlőségi Koordinátor), aki 

munkáját a hatályos jogszabályok alapján és az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság 

célkitűzésének megfelelően végzi. 

 

(2) Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Koordinátort a koordinátori feladatok ellátására az egyetem 

rektora bízza meg. Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Koordinátor a Rektori Hivatal tanulmányi 

ügyekkel foglalkozó közalkalmazottjai közül kerül kijelölésre, és megbízatása visszavonásig 

érvényes. 

 

 

(3) Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Koordinátor a vonatkozó hatályos jogszabályokban és 

egyetemi belső szabályzókban meghatározott feladatokat látja el. 

 

 Az Egyetemi Fellebbviteli Bizottság 

 

56. § 

 

(1) Az Egyetemi Fellebbviteli Bizottságot (EFB) a Szenátus hozza létre. Feladata az 

egyetemi oktatók, kutatók és más egyetemi közalkalmazottak, illetve az Egyetem dolgozó 

közösségei által az őket érintő, az ESZMSZ-ben és más egyetemi szabályzatokban 

meghatározott döntések ellen, az ESZMSZ IX. fejezete 161. §-ában, illetve az ESZMSZ 4. f. 

sz. mellékletében, a Foglalkoztatási Követelményrendszerben meghatározottak alapján 

benyújtott olyan jogorvoslati kérelmek előzetes elbírálása és a jogorvoslati folyamat 

elindítása, illetve – jogszerűtlen kérelmek esetén – azok elutasítása, amely ügyekben a 

jogorvoslati döntés a rektor, a rektorhelyettesek, az egyetemi főtitkár és a gazdasági 

főigazgató feladatkörébe tartozik.  

  

(2) A bizottság elnökét és négy tagját a Szenátus választja meg. Elnöke a Szenátus 

egyetemi (főiskolai) tanár tagja, titkára az Egyetem jogtanácsosa, három tagja pedig az 

egyetem oktatója vagy kutatója, alkalmazottja lehet. A bizottság titkársági feladatait a Rektori 

Hivatal illetékes ügyintézője látja el.89  

  

(3) Azokban az esetekben, amikor a jogorvoslati hatáskör nem az (1) bekezdésben 

meghatározott vezetők jogorvoslati hatáskörébe tartozik, az ügy előzetes elbírálását az érintett 

kar, illetve szervezeti egység vezetőtestülete által megválasztott fellebbviteli bizottság végzi 

el. Erről az ESZMSZ kari szabályzat kiegészítésében, illetve a szervezeti egység 

ügyrendjében kell rendelkezni. 

 

                                                
88 Beillesztette a Szenátus 161/2012/2013 SZT számú határozata.  
89 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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(4) A bizottság feladatait az ESZMSZ IX. fejezete, és az ESZMSZ 4. f. sz. mellékletének 

rendelkezései figyelembe vételével készített, a Szenátus véleményének meghallgatása után a 

rektor által jóváhagyott ügyrend szerint végzi. 

 

(5) A bizottság munkájáról a Szenátus a bizottság elnökét kétévente beszámoltathatja. 

 

Kari kiegészítés:  

A Kar Fellebbviteli Bizottságát a dékán javaslata alapján a Kari Tanács választja meg. Elnöke 

a Kari Tanács vezető oktatói tagja, titkára a Dékáni Titkárság vezetője, 2 tagja az oktatók és 

kutatók, 1 fő pedig az egyéb közalkalmazottak képviselője. A bizottság munkájáról a Kari 

Tanács a Bizottság elnökét évente beszámoltathatja. 

 

 

 A Hallgatói Felülbírálati Bizottságok 

 

57. § 

 

(1) Az ESZMSZ 30.§ (7) bekezdésében és a ESZMSZ 5. b. sz. mellékletében 

meghatározott hallgatói felülbírálati kérelmek elbírálására a rektor által megbízott kari 

hallgatói felülbírálati bizottságok, illetve amennyiben a kérelem tárgya a dékán döntése ellen 

irányul, az ugyancsak a rektor által megbízott Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottság 

járnak el. Kari bizottságot kell létrehozni minden karon. 

 

(2) A kari, illetve az egyetemi bizottságok elnökei egyaránt olyan vezető oktatók lehetnek, 

akik egyetemi vagy kari vezetői tisztséget nem töltenek be. A bizottságok tagjai oktatók és 

hallgatók. A bizottságokba póttagokat is meg lehet bízni, akik a rendes tagok távolléte esetén 

kapcsolódhatnak be a munkába. Az egyetemi bizottság titkára, szavazati jog nélkül, az 

egyetem jogtanácsosa. A kari bizottságok létszámára, elnökére és oktató tagjaira az illetékes 

dékán, a hallgatói képviselőkre a karok esetében a kari HÖK, az egyetemi bizottság esetén az 

EHÖK tesz javaslatot. A hallgatói képviselet aránya a bizottság létszámának egyharmada. 

Külön-külön kell hallgatói képviselőket javasolni a felsőfokú szakképzésben, az 

alapképzésben, a mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben, illetve a doktori képzésben 

résztvevő hallgatók képviseletére, akik a felülbírálatot kérő hallgató képzési szintjétől 

függően vesznek részt a bizottság munkájában. A bizottságok titkársági feladatait a kari 

bizottságoknál az illetékes tanulmányi részleg (osztály, titkárság, csoport stb), egyetemi 

szinten pedig a Rektori Hivatal látja el.90 A bizottsági megbízás ideje a vezetési ciklus idejére, 

hallgatók esetén maximum három évre szól. 

 

(3) A bizottság elnöke a bizottság munkájába tanácskozási joggal szakértőket is bevonhat. 

A bizottság munkájában nem vehet részt az a személy,  

 

(a) aki a megtámadott döntést hozta vagy az elsőfokú eljárásban közreműködött,  

illetve a döntéshozatalt elmulasztotta, vagy 

(b) az a) pontban megjelölt személy Ptk. 685.§ (b) pontja szerinti közeli hozzá- 

  tartozója, vagy 

(c) akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el, aki az ügy eldöntésében  

       érdekelt. 

                                                
90 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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(4) A bizottságok feladataikat az ESZMSZ 5. sz. melléklete b) pontja rendelkezései és a 

saját maguk által készített valamint a Szenátus véleményének meghallgatása után a rektor 

által jóváhagyott ügyrend szerint végzik. Az ügyrendet a bizottság megalakulásától számított 

15 napon belül el kell készíteni, és jóváhagyásra felterjeszteni. A bizottságok határozataikat 

nyílt szavazással hozzák. Szavazategyenlőségnél az elnök szavazata dönt. 

 

Kari kiegészítés:  

A Kari Hallgatói Felülbírálati Bizottságot (KHFB) a Kari Tanács választja meg. Az oktatói, 

kutatói tagokra a dékán, a hallgatói tagokra a Kari HÖK elnöke tesz javaslatot. A Bizottság 

elnöke a Kar vezető oktatója, szavazati jogú titkára a Tanulmányi Titkárság vezetője, 2 tagja 

az oktatók és kutatók, 2 fő pedig a hallgatók képviselője. A két hallgató a felsőfokú 

szakképzésben, az alapképzésben, a mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben, illetve a 

doktori képzésben részt vevő hallgatók képviseletében, a felülbírálatot kérő hallgató képzési 

szintjétől függően vesz részt a bizottság munkájában. A bizottság munkájáról a Kari Tanács a 

Bizottság elnökét évente beszámoltathatja. 

 

 

 

 Az Egyetemi Oktatási Bizottság 

 

58. § 

 

(1) Az Egyetemi Oktatási Bizottság (EOB) az egyetemi oktatással és képzéssel 

kapcsolatos javaslattevő, koordináló és ellenőrző testület, amely az oktatási rektorhelyettes 

felügyeletével és a bizottság elnökének irányításával a következő feladatokat látja el: 

 

 részt vesz az oktatás és képzés minőségének fejlesztésében; 

 közreműködik az oktatást és képzést elősegítő és gátló tényezők feltárásában, 

javaslatot dolgoz ki ezek erősítésére, illetve kiküszöbölésére; 

 állást foglal képzés fejlesztésére, új szakok indítására, a tanulmányi munka és 

vizsgarend szabályozására vonatkozó javaslatokról, előterjesztésekről; 

 véleményt nyilvánít minden olyan képzési, tanulmányi és vizsga ügyben, 

amelyben ezt a rektor, az oktatási rektorhelyettes vagy a Szenátus kéri. 

 

(2) Az EOB elnökét, aki az Egyetem vezető oktatója, a rektor javaslatára a Szenátus 

választja meg. A bizottság titkára szavazati jog nélkül a Rektori Hivatal oktatási ügyintézője, 

aki a bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat ellátja.91 

 

(3) Az EOB tagjai a karok illetékes dékánhelyettesei. A bizottság ülésére elnöke 

esetenként vagy állandó jelleggel tanácskozási joggal más egyetemi vagy Egyetemen kívüli 

személyeket is meghívhat. Az EOB elnökének és tagjainak megbízása a Szenátus megbízási 

idejére szól.92 

 

(4) Az EOB albizottságaiként kari hallgatói tanulmányi, vizsga és szociális bizottságok 

működnek. 

                                                
91 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
92 Módosította a Szenátus 161/2012/2013 SZT számú határozata. 
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(5) Az EOB ügyrendjét maga alkotja meg, amelyet első ülésén fogad el. Az ügyrend a 

Szenátus véleményének meghallgatása után, a rektor jóváhagyásával válik hatályossá. 

 

 Az Egyetemi Informatikai Bizottság 

 

59. § 

 

(1) A Szenátus által létrehozott Egyetemi Informatikai Bizottság (EIB): 

(a) az infokommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásainak és 

szolgáltatásainak területén ellátja ezeknek a kihívásoknak az elemzését és 

megválaszolását; 

(b) az Egyetem Intézményfejlesztési Tervével összhangban koordinálja, 

kezdeményezi, támogatja, illetve felügyeli az IKT rendszerek egységes 

kialakítását és fejlesztését. 

 

(2) Az EIB elnöke: a rektor, titkára: az Informatikai Hivatal vezetője, tagjai: a karok, az 

Egyetemi Könyvtár, a Rektori Hivatal és a Gazdasági Főigazgatóság egy-egy fő képviselője.93 

 

(3) Az EIB tagjait az illetékes dékánok, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója, az egyetemi 

főtitkár és a gazdasági főigazgató előterjesztése alapján a rektor bízza meg öt évi időtartamra. 

 

(4) Az EIB ügyrendjét maga alkotja meg, amely a Szenátus véleményének meghallgatása 

után, a rektor jóváhagyásával lép hatályba. 

 

 Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács 

 

60. § 

 

(1) Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács (a továbbiakban: ETDT) az Egyetemen 

folyó tudományos diákköri tevékenység összegyetemi koordinációs szerve. Munkáját a kari 

TDK tanácsokkal együttműködve és bevonásukkal végzi. 

 

(2) Az ETDT feladata az egyetemi TDK tanácskozások, valamint országos TDK 

konferenciák egyetemi rendezvényeinek szervezése, a kari TDK tevékenység ösztönzése, 

irányítása és koordinálása, a hallgatók és tanárok mozgósítása, a dolgozatok begyűjtése, 

bírálatra való kiadása, és az egyetemi TDK konferenciák finanszírozásával kapcsolatos 

ügyintézési és koordinációs feladatok ellátása.  

 

(3) Az ETDT elnökére az ETDT tesz javaslatot, akit a Szenátus véleményének 

meghallgatásával a rektor bíz meg, titkára szavazati jog nélkül a Rektori Hivatal egyetemi 

főtitkár által megbízott ügyintézője, aki a testület titkársági feladatait ellátja.94 Az ETDT 

tagjai: a kari TDK tanácsok elnökei és az EHÖK képviselője. Az ETDT elnökének és 

tagjainak megbízása a Szenátus megbízási idejére szól.  

 

                                                
93 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
94 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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(4) Az ETDT szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik, és az elvégzendő 

feladatok jellegétől függően ad hoc bizottságokat hozhat létre és működtethet, közreműködő 

oktatókat kérhet fel.  

 

(5) Az ETDT ügyrendjét maga alkotja meg és fogadja el. Az ügyrend a Szenátus 

véleményének meghallgatása után, a rektor jóváhagyásával lép hatályba. 

 

Kari kiegészítés:  

A Kari Tudományos Diákköri Tanács ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Kari TDK 

tevékenység szervezése megkíván. A Tanács elnöke és oktatói titkára a tudományos diákköri 

tevékenységben korábban hallgatóként eredményesen teljesített oktató vagy kutató. 

Személyükre a Kar dékánja tesz javaslatot. A Tanács hallgatói titkárát a HÖK delegálja. A 

Tanácsnak tagjai az intézetek képviselői. A Tanács működési rendjét, feladatait az ETDT 

irányelvei szerint maga határozza meg. A Tanács munkájáról a Kari Tanács a TDK Tanács 

elnökét évente beszámoltathatja. 

 

 

 

 Az Egyetemi Közgyűjteményi Bizottság 

 

61. § 

 

(1) A Szenátus Közgyűjteményi Bizottságot hoz létre, amelynek feladata: 

- a hatályos jogszabályokban (1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről és a 

végrehajtási rendeletek) foglaltaknak megfelelően a közgyűjtemények fenntartásának, 

irányításának és működésének támogatása, segítése; 

- a tagintézmények közötti összehangolt fejlesztési stratégia meghatározása; 

- vélemény-nyilvánítás és javaslattétel az Egyetem közgyűjteményeinek működésével 

kapcsolatos bármely kérdésben; 

- a törvényi előírások végrehajtásának ellenőrzése; 

(2) A Közgyűjteményi Bizottság elnökére a rektor, egy-egy fő kari képviselőre a Karok 

tesznek javaslatot. A bizottság munkájában részt vesz az Egyetemi Könyvtár főigazgatója, a 

tagkönyvtárak vezetői a levéltárvezető, az oktatási, a tudományos rektorhelyettes, a főtitkár, a 

gazdasági főigazgató és a EHÖK képviselője. 

 

 Az Egyetemi Kollégiumi Tanács95 

 

61/A. § 

 

(1) Az Egyetemi Kollégium javaslattevő, koordináló, és ellenőrző testülete a kollégiumi 

igazgatókból álló Egyetemi Kollégiumi Tanács (EKT). Az EKT-ra vonatkozó részletes 

szabályokat az ESZMSZ 129. §-a (Egyetemi Kollégium) tartalmazza. 

                                                
95 Beillesztette a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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c/ A rektor tanácsadó bizottságai, a rektori tanácsadók és a rektori megbízottak 

 

62. § 

 

(1) Az Ftv., illetve más jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezései alapján a 

hallgatók tanulmányi, közművelődési, sport, diákjóléti, fegyelmi, valamint az oktatók, a 

kutatók, vagy a hallgatók más ügyeinek koordinálására, szervezésére, intézésére és 

lebonyolítására, egyes esetekben döntési hatáskörrel is, a rektor egyetemi operatív 

bizottságokat hozhat létre. 

 

(2) Az (1) bekezdésben említett, vagy egyéb bizottságokat a vonatkozó jogszabály, illetve 

egyetemi szabályzat szerint, egyetemi, kari (intézeti), esetleg mindkét szinten létre lehet 

hozni. Az egyes bizottságok feladat- és hatáskörét, valamint működési rendjét a vonatkozó 

jogszabály és egyetemi szabályzat, illetve a bizottság ügyrendje határozza meg. 

 

63. § 

 

(1) Az Egyetem képzési, nevelési, tudományos kutatási, szaktanácsadási, szolgáltatási, 

igazgatási és gazdálkodási feladatainak ellátásával, az ezekkel összefüggő fejlesztési 

elképzelések kialakításával kapcsolatos elemzések elvégzésére, javaslatok megtételére, 

továbbá egyes kiemelt egyetemi feladatok koordinálására, megoldásuk segítésére és 

figyelemmel kisérésére a rektor az Egyetem oktatóit, kutatóit, igazgatási és gazdálkodási 

feladatokat ellátó közalkalmazottait rektori tanácsadói, illetve rektori megbízotti 

tevékenységgel bízhatja meg.  

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti megbízást, az érintett szolgálati felettesének egyidejű 

értesítése mellett, írásban kell kiadni. A megbízás történhet meghatározott időre, illetve 

visszavonásig.  

 

(3) A rektori tanácsadó, illetve a rektori megbízott a rektor által meghatározott módon és 

gyakorisággal köteles tevékenységéről beszámolni. A rektor az érintettet testület (Szenátus, 

Dékáni Kollégium) előtti beszámolásra is felkérheti.  

d/ Az egyetemi fórumok 

 Az Egyetemi Professzori Tanács 

 

64. § 

 

(1) Az Egyetem professzorai, nyugdíjas professzorai és Professor Emeritusai (a 

továbbiakban együtt: professzor), alkotják az Egyetemi Professzori Tanácsot (a továbbiakban: 

EPT). Az Állatorvos-tudományi Kart érintő ügyekben ki kell kérni a Kar professzorainak 

véleményét.96 97 

 

(2) Az EPT elnöke, a tanács tagjai által választott professzor. A tanács titkársági feladatait 

a Rektori Hivatalnak az egyetemi főtitkár által megbízott ügyintézője látja el.98 A testület 

állandó meghívottai az egyetem magasabb vezetői.99 

                                                
96 módosította a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata. 
97 Módosította a Szenátus 68/2012/2013 SZT számú határozata. 
98 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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(3) Az EPT véleményt nyilváníthat az Egyetem oktatási, kutatási, szaktanácsadási, 

fejlesztési koncepciójáról, professzori pályázatairól, javaslatot tehet egyetemi fejlesztési 

kérdésekben. 

 

(4) Az EPT-t szükség szerint, legalább 8 nappal az ülés előtt, a napirend közlésével, 

elnöke írásban hívja össze. A testület üléseit az elnök vezeti. Össze kell az EPT-t akkor is 

hívni, ha ezt, a tárgyalandó téma megjelölésével az Egyetem professzorainak a 30%-a írásban 

kéri.100 

 

(5) Az EPT állásfoglalásait, javaslatait írásos ajánlás formájában terjeszti elő. Ezeket az 

EPT elnöke a főtitkár útján küldi meg intézkedésre, illetve válaszadásra az érintetteknek. Az 

ajánlások sorsáról az elnök legközelebbi ülésén tájékoztatja az EPT-t. 

e/ Az egyetemi érdekegyeztetés testületei 

 

65. § 

 

Az egyetemi vezetői és alkalmazotti, valamint az egyetemi vezetői és hallgatói 

érdekegyeztető testületekről az ESZMSZ VII. fejezete rendelkezik. 

 

6. Az Egyetem rektora és rektorhelyettesei 

a/ Az Egyetem rektora 

 

66. § 

 

(1) Az Egyetem vezetője a rektor. A rektorjelöltet pályázat alapján a Szenátus választja. A 

rektort a fenntartó miniszter javaslatára Magyarország köztársasági elnöke101 bízza meg. 

 

(2) Rektori megbízást az az egyetemi tanár kaphat, aki vezetési, szervezési, gazdálkodási 

ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezik, továbbá az Egyetemmel teljes munkaidőre szóló 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesít az Egyetem. 

 

(3) A rektori megbízás, az ESZMSZ 44. § (6) bekezdésében meghatározott korig tölthető 

be. A rektori megbízás, illetve a személyére vonatkozó felterjesztés előkészítésénél, beleértve 

az ismételt megbízás követelményeit is, az ESZMSZ 4. sz. mellékletét képező 

Foglalkoztatási Követelményrendszer negyedik részében foglaltak szerint kell eljárni. A 

rektor megbízása három-öt évre szól, amely egy ízben meghosszabbítható, illetőleg ha a 

Szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával azt támogatta, az ESZMSZ 44. § (7) 

bekezdése szerint második alkalommal is meghosszabbítható.102 

 

(4) A rektor tekintetében a munkáltatói jogkört a fenntartó miniszter gyakorolja.103 

 

                                                                                                                                                   
99 Módosította a Szenátus 68/2012/2013 SZT számú határozata. 
100 Módosította 68/2012/2013 SZT számú határozata. 
101 Módosította a Szenátus 141/2011/2012 SZT számú határozata. 
102 Beillesztette a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata 
103 Módosította a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata. 
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(5) A rektor visszahívását a Szenátus, tagjai kétharmadának igenlő szavazatával 

kezdeményezheti. 

 

67. § 

 

(1) A rektor az Egyetem törvényes képviselője, vezeti és képviseli az intézményt, e 

jogkörében eljár mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, az ESZMSZ, a Kollektív 

Szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. 

 

(2) A rektor felelős az  Egyetem szakszerű és törvényes működéséért, az egészséges és 

biztonságos munkafeltételek, oktatási és kutatási feltételek megteremtéséért, gyakorolja a 

munkáltatói jogokat, és dönt az Egyetem működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, 

amelyet jogszabály, az ESZMSZ, a Kollektív Szerződés hatáskörébe utal. 

 

(3) A rektor felel különösen:  

 az Egyetem vagyonkezelésébe, használatába adott, illetve az Egyetem 

tulajdonában lévő vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért; 

 az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáért; 

 az Egyetem gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért; 

 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak 

teljességéért és hitelességéért; 

 a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi 

számviteli rendért; 

 a belső kontrollrendszer és ennek részeként a folyamatba épített, előzetes és 

utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és 

hatékony működéséért. 104 

 

(4) A rektor feladatkörében:  

– felel az Egyetemen működő testületek munkájához szükséges feltételek 

megteremtéséért, a Szenátus jogkörébe tartozó ügyek előkészítéséért, a hozott 

döntések végrehajtásáért; 

– irányítja az Egyetemen folyó képzési, a tudományos kutatási, igazgatási és 

gazdasági tevékenységet, az Egyetem nemzetközi kapcsolatait; 

– irányítja az Egyetem személyzeti munkáját; 

– törvényességi felügyeletet gyakorol a karok és a központi szervezeti egységek 

tevékenysége felett; 105 

– az Egyetem nevében kiadmányozási, kötelezettségvállalási és utalványozási jogot 

gyakorol; 

– a jogszabályok szerint gyakorolja a kiadói és terjesztői jogot; 

– ellát minden olyan feladatot, amelyet a jogszabályok, az egyetemi szabályzatok és 

a Szenátus a feladatkörébe utalnak. 

 

(5) A rektor a munkáltatói jogokat a foglalkoztatási tervben meghatározott keretek között 

az Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere (ESZMSZ 4. sz. melléklet) alapján 

gyakorolja. 

 

                                                
104 Beillesztette a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata, a 2009. évi CXXXVIII. tv. 8.§ alapján 
105 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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(6) A rektor hatáskörét, ezen belül munkáltatói és utalványozási jogkörét az egyetemi 

szabályzatokban, illetve a Szenátus egyetértésével helyetteseire, az Egyetem főtitkárára, a 

gazdasági főigazgatóra, továbbá a karok vezetőire esetenként vagy az ügyek meghatározott 

körében átruházhatja. A rektor által átruházott hatáskörök tovább nem adhatók. 

 

(7) A rektor vezetői tevékenységéről köteles rendszeresen beszámolni a Szenátusnak.  

 

(8) A rektor feladatainak ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, 

illetőleg intézkedési joga van. Nem utasíthatja azonban a Szenátust és az Egyetemen működő 

más tanácsokat (egyetemi szintű, regionális, kari, intézeti, tanszéki tanácsokat), ideértve a 

hallgatói önkormányzatokat és az Egyetemen működő szakszervezeteket. 

 

(9) A rektor – a (10) bekezdésben foglaltak kivételével – megsemmisíthet minden olyan 

egyetemi döntést, határozatot, intézkedést, amely jogszabályt sért. Akire ez a döntés sérelmes, 

fellebbezhet a Szenátushoz. A Szenátus az ügyben az ESZMSZ IX. fejezetének rendelkezései 

szerint dönt. 

 

(10) A rektor a Szenátus jogszabálysértő döntéseinek megsemmisítése iránt bírósághoz 

fordulhat. A keresetnek a végrehajtást illetően halasztó hatálya van.106 

b/ A rektorhelyettesek 

 

68. § 

 

(1) A rektort vezetői tevékenységében, feladatainak szakmai koordinálásában rektor-

helyettesek segítik. A rektorhelyetteseket az egyetemi tanárok és docensek, valamint a 

főiskolai tanárok közül pályázat alapján, a Szenátus előzetes véleményének meghallgatása 

után a rektor bízza meg, illetve menti fel. A megbízatás, a rektor megbízatásának idejéig, 

legfeljebb 3-5 évre szólhat és az első megbízással azonos eljárási rend szerint egyszer, illetve 

az ESZMSZ 44. § (7) bekezdése alapján kétszer meghosszabbítható. A rektorhelyettesi 

megbízás, az ESZMSZ 44. § (6) bekezdésében meghatározott korig tölthető be.107 

 

(2) A rektorhelyettesek számát – az ESZMSZ 44.§ (3) bekezdésében meghatározott 

létszámon belül - és feladatkörét – ez utóbbit munkaköri leírásban –, a Szenátus 

véleményének meghallgatásával a rektor határozza meg. A rektorhelyettesek a feladatkörükbe 

tartozó ügyekben átruházott hatáskörben a rektor jogkörét gyakorolják. Az általános 

rektorhelyettes a rektor távollétében a rektor jogkörét is gyakorolja. 

 

(3) A rektorhelyettesek feladat- és jogköre a rektor feladatkörét és felelősségét nem érinti. 

A rektor jogosult azonban arra, hogy helyetteseit meghatározott körben, feladatkörét és 

felelősségét érintően kiadmányozási jogkörrel ruházza fel. 

 

(4) A rektor-helyettesek a Rektori Hivatalon belül ellátják a hozzájuk tartozó szervezeti 

egységek vezetésével kapcsolatos feladatokat.108 

                                                
106 módosította a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata, az OKM 1414/2010 sz. ügyirata alapján 
107 beillesztette a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata 
108 Beillesztette a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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 B. Az Egyetem szervezetében lévő karok működése 

 1. A karok szervezete 

 

69. § 

 

(1) Az Egyetem egy vagy több képzési területen, tudományterületen, a képzési 

programban rögzített szakmailag összetartozó képzés oktatási és tudományos kutatási 

feladatait ellátó szervezeti egysége a kar, amely 

 

– az ESZMSZ és kari kiegészítése szerint önkormányzattal és kari költségvetéssel 

rendelkezik; 

– a  kar oktatási főirányát meghatározó szakterületeken összefogja az elméleti és 

gyakorlati képzést, a tudományos kutatást, a tudományos szolgáltatást és a 

gyakorlati jellegű szaktanácsadást; 

 

(2) A kar az Ftv. és más hatályos jogszabályok, az ESZMSZ, továbbá az egyetemi és kari 

szabályzatok keretei között feladatait önállóan látja el, a rendelkezésére bocsátott 

költségvetési összegekkel, valamint a költségvetésen kívüli bevételekkel az Egyetem 

Gazdálkodási Szabályzatának (ESZMSZ. 7. sz. melléklete) rendelkezései szerint 

gazdálkodik. 

 

(3) Az Egyetem szervezetében az ESZMSZ 39. § (1) bekezdésében felsorolt karok 

működnek. 

 

(4) A kar szervezetéről és vezetéséről a vonatkozó jogszabályok és az ESZMSZ 

rendelkezéseinek keretein belül az érintett karnak az ESZMSZ részét képező és azt kiegészítő 

szabályzata rendelkezik részleteiben. 

 

Kari kiegészítés:  

 

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar szervezeti felépítése  

 

SZERVEZETI EGYSÉG NEVE AZ EGYSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE         

 
Dékáni Titkárság (DT) 
    Gazdálkodási Csoport 

    Botanikus Kert (BOT) 
 

Tanulmányi Titkárság (TT) 

    Gyakorlatszervezési Csoport 

 

ÁLLATTUDOMÁNYI ALAPOK INTÉZET (ÁTAI)      

    Állattani és Állatökológiai Tanszék (ÁLÖT)   

    Állatélettani és Állat-egészségtani Tanszék (ÁEET)   

    Takarmányozástani Tanszék (TAKT) 

    Molekuláris Állatbiotechnológiai Labor (MÁBL) 
 

ÁLLATTENYÉSZTÉS-TUDOMÁNYI INTÉZET (ÁTTI)      

 

GENETIKA ÉS BIOTECHNOLÓGIAI INTÉZET (GENI) 
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NÖVÉNYTANI ÉS ÖKOFIZIOLÓGIAI INTÉZET (NÖFI)   
     Növénytani  Tanszék (NT) 

     Növényélettani és Ökológiai Tanszék (NÖT)  

   

    

NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET (NVI)        

 

KERTÉSZETI INTÉZET (KERT)       

       

VADVILÁG MEGŐRZÉSI INTÉZET (VMI)       

        

NÖVÉNYTERMESZTÉSI INTÉZET (NTI)      

     

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET (KÖTI)       

    Kémia és Biokémia Tanszék (KEMT) 

    Víz- és Hulladékgazdálkodási Tanszék (VHT) 

    Talajtani és Agrokémiai Tanszék (TALT) 
    Izotóp Laboratórium (IZOL)     

KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET (KTI)     

Ökológiai Gazdálkodási Tanszék (ÖGT) 
Halgazdálkodási Tanszék (HAGT) 

Környezetgazdaságtani Tanszék (KGTT) 

Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék (KKBT)  
Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék (TTÖT) 

Területi Tervezési és Térinformatikai Tanszék (TTTT) 

 

MTA Kutatócsoport: 

 

MTA Növényökológiai Kutatócsoport (NÖVÉNYTANI ÉS ÖKOFIZIOLÓGIAI INTÉZET) 

 

TANÜZEMEK: 

 

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TANÜZEM 

BABATVÖLGYI BIOKERTÉSZET TANÜZEM 

KERTÉSZETI TANÜZEM 

NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS BIOMASSZA-HASZNOSÍTÁSI BEMUTATÓ KÖZPONT 

 
 

Kihelyezett Tanszékek (Intézetenként, a társuló Intézmény megnevezésével): 

 

ÁLLATTUDOMÁNYI ALAPOK INTÉZET (ÁTAI) 

Kihelyezett „Élelmiszertudományi és Takarmánybiztonsági Tanszék”  

(Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, KÉKI, Budapest) 

  
KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET (KTI)      

Kihelyezett „Ökotoxikológiai Tanszék” - közösen az ÁTAI-val  

(Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, KÉKI, Budapest) 

 
Kihelyezett „Génmegőrzési és Nemesítési Tanszék” (ÁTK, Gödöllő) 

 

ÁLLATTENYÉSZTÉS-TUDOMÁNYI INTÉZET (ÁTTI)      

Kihelyezett „Állattenyésztési Tanszék”  
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(MTA Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (ÁTK), Herceghalom) 

 

GENETIKA ÉS BIOTECHNOLÓGIAI INTÉZET (GENI) 
Kihelyezett „Mezőgazdasági Biotechnológiai Tanszék” (Mezőgazdasági Biotechnológiai 

Kutatóközpont, Gödöllő) 

 Kihelyezett „Gabonanemesítési és Genetikai Tanszék” (Gabonakutató Kft., Szeged) 
 

NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET (NVI)        

 Kihelyezett „Növényvédelmi Tanszék” (MTA ATK Növényvédelmi Kutatóintézet, Budapest) 

 

NÖVÉNYTERMESZTÉSI INTÉZET (NTI)      

Kihelyezett „Gabonatermesztési és Nemesítési Tanszék” (MTA ATK Mezőgazdasági 

Kutatóintézet, Martonvásár) 

 
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET (KÖTI)       

 Kihelyezett „Környezetrekonstrukció Tanszék” (Matrica Múzeum, Százhalombatta) 

Kihelyezett „Talajtani és Agrokémiai Tanszék” (MTA Agrártudományi Kutatóközpont 

Talajtani és Agrokémiai Intézet, ATK TAKI, Budapest) 
 

 

 2. A karok vezetése 

 

70. § 

 

(1) A kar irányítása, vezetése és operatív működtetése az Ftv. keretei között az ESZMSZ-

ben és a kari kiegészítésekben meghatározott módon, a választott testületek és a kari vezetők 

alkotó együttműködésével valósul meg. 

 

(2) A karok fórumai és irányító testületei: 
(a) választott irányító testület: 

– a kari tanács, 

 
(b) tanácsadó és döntés előkészítő testületek: 

 

– a kari tanács és a dékán mellett működő operatív, illetve tanácsadó bizottságok, 

 
(c) fórumok: 

 

– a kari oktatói-kutatói értekezlet, 

– a kari összdolgozói értekezlet. 

 

(3) A kart a dékán vezeti. 
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 3. A kari tanács 

 

71. § 

 

(1) A kar vezető testülete a kari tanács, amely a vonatkozó jogszabályokban, az ESZMSZ-

ben és annak kari kiegészítésében meghatározott feladatokat látja el, és azok megvalósítása 

érdekében döntési, véleményezési és javaslattevő jogköröket gyakorol. 

 

(2) A kari tanács döntési, véleményezési és javaslattevő jogkörén túlmenően bármely, a 

kar irányításának keretébe tartozó ügyben állásfoglalásra jogosult. 

 

(3) A kari tanács állásfoglalását határozatban nyilvánítja ki. 

 

 

72. § 

 

(1) A kari tanács összetételének meghatározásánál értelemszerűen alkalmazni kell az 

ESZMSZ 46.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket is.   

 

(2) A kari tanács létszáma nem lehet kevesebb kilenc főnél, és nem lehet nagyobb a 

Szenátus létszámánál.  

 

(3) A kari tanács összetételét109 az ESZMSZ-ben valamint a hallgatói önkormányzat 

szervezeti és működési szabályzatában foglaltak alapján a következők figyelembevételével 

kell meghatározni: 

 

– a kari tanács választott tagjait a kar oktatói-kutatói, egyéb közalkalmazottai 

választják, illetve az illetékes kari hallgatói önkormányzatok delegálják; 

– a kari tanács elnöke: a dékán, aki szavazati jogú tagja tanácsnak; 

– a kari tanács oktatók és kutatók által választott tagjainak az elnökkel együtt a 

testület többségét kell alkotniuk; 

– a kari tanács választott tagjai lehetnek: 

= az oktatók és kutatók képviselői; 

= az egyéb közalkalmazottak képviselői; 

= a hallgatók képviselői, akiket az ESZMSZ 46. § (3) bekezdése c) pontjában 

foglaltak figyelembevételével a kari hallgatói önkormányzat, illetve a 

doktorandusz hallgatók önkormányzata delegál;110 

– a kari tanács maga választja meg titkárát. 

 

 

(4) A kari tanácsnak nem lehet a tagja az a hallgató, aki hallgatói jogviszonyát szünetelteti 

vagy hallgatói jogviszonya megszűnt. 

 

(5) A kari tanács összetételével kapcsolatos részletes szabályozást az ESZMSZ-nek az 

érintett karra vonatkozó szabályzat kiegészítésében (kari szabályzat-kiegészítés) kell 

                                                
109 módosította a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata, az OKM 1414/2010 sz. ügyirata alapján 
110 Módosította a Szenátus 188/2012/2013 SZT számú határozatával. 
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elvégezni.   

 

Kari kiegészítés: 

A Kari Tanács összetétele 

Hivatalból tagjai a Kari Tanácsnak: 
 A Kari Tanács elnöke: dékán                                                                                      1 fő 
 A kari Hallgatói Önkormányzat elnöke:  egyetemi hallgató                                      1 fő 

 

A Kari Tanács választott tagjai:  
 Az intézetek vezető oktatói közül létszámarányosan,  
 Intézetenként minden megkezdett 15 fő főállású, teljes- és részmunkaidős 

oktató/kutató és az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája alkalmazásában álló 

kutatók után 1 fő vezető oktató/kutató választható,                                 legfeljebb 14 fő  

A Kar beosztott oktatói és kutatói közül a teljes Kari választói körből                      2 fő 

A Kar egyéb közalkalmazottai közül a teljes Kari választói körből                           1 fő 

Hallgatói Önkormányzat képviselői:          4 fő 

PhD hallgatók képviselője                                                                                          1 fő 
Összesen:                                                                       24 fő 

 

 

A Kari Tanács tanácskozási jogú résztvevői: 

Állandó meghívottak: rektor, rektorhelyettesek, főigazgató 

                                    a Kar előző dékánja 

                                    dékánhelyettesek 

                                    intézetigazgatók (amennyiben nem tagjai a KT-nak) 

              Szakvezetők (amennyiben nem tagjai a KT-nak) 

                                    Professzorok Tanácsának vezetője 

                                    Dékáni Titkárság vezetője 

                                    Tanulmányi Titkárság vezetője 

    Kari Személyügyi referens 

                                    Kari Gazdasági vezető 

                                    Közalkalmazotti Tanács vezetője 

                                    Reprezentatív szakszervezet Kari képviselője 

   Professor Emeritusok 

Alkalmankénti meghívottak: a napirendi pontokhoz kapcsolódóan 

                                    Kari bizottságok vezetői 

                                    külső szakértők 

                                    más Karok vezetői, oktatói 

A Kari Tanács titkára:  

                                   A dékán javaslatára a KT választja. 

 

73. § 

 

(1) A kari tanács részletes feladat- és hatáskörét, az ESZMSZ rendelkezéseit, valamint a 

(2) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve, az ESZMSZ kari kiegészítésében kell rögzíteni 

oly módon, hogy a kar tanácsa dönthessen a kar életét érintő valamennyi lényeges kérdésben. 

 

(2) A kari tanács: 

 

dönt: 
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–  az ESZMSZ kari kiegészítő szabályzatának és a kar más szabályzatainak Szenátus 

elé terjesztéséről;111 

– jóváhagyja a kar fejlesztési terveit és a tanévi munkaterveket; 

– az ESZMSZ 47.§-a (3) bekezdésében foglaltak alapján előkészíti az alapképzés, a 

mesterképzés, a szakirányú továbbképzés és a felsőfokú szakképzés tanterveit és 

tantárgyi programjainak az Egyetemi Szenátus elé terjesztéséről; 

– dönt a tudományos továbbképzés kari feladatkörbe tartozó kérdéseiről; 

– dönt kari kitüntetések és kitüntető címek alapításáról és adományozásáról; 

– a Szenátus által átruházott hatáskörben dönt a címzetes egyetemi és főiskolai 

docensi, valamint a mestertanári címek odaítéléséről; 

javaslatot tesz: 

– a kar éves költségvetési keretének felhasználásáról;112  

– tiszteletbeli "honoris causa" doktori, „magántanári”, „Professor Emeritus” és 

„címzetes egyetemi, illetve főiskolai tanári” címek, valamint más egyetemi 

kitüntetések adományozására; 

– alapképzési, mesterképzési, szakirányú továbbképzési és felsőfokú szakképzési 

szakok létesítésére, illetve indítására, ezeknek a szakoknak a képzési programjaira; 

 

Kari Kiegészítés: 

- a Kari Tanács javaslatot tehet a Kar szervezeti egységeinek létesítéséről és megszűnéséről 

 

véleményt nyilvánít: 

– a meghirdetett pályázatok alapján véleményezi a kar illetékességi hatáskörébe 

tartozó dékáni, egyetemi és főiskolai tanári pályázatokat; 

– a Szenátus által átruházott hatáskörben véleményezi az egyetemi és főiskolai 

docensi, a kutatóprofesszori, a tudományos tanácsadói és a tudományos 

főmunkatársi pályázatokat; 

–  a dékánhelyettesi megbízásokról, az adjunktusi, a tanársegédi, tanári, tudományos 

munkatársi és segédmunkatársi pályázatokról, kinevezésekről, az oktatási és más 

kari szervezeti egységek vezetőinek megbízásáról; 

– értékeli a kar oktatási és kutatási tevékenységét, valamint az egyéb területeken 

végzett kari munkát; 

–  minden olyan, a kar tevékenységét, pénzügyi, tárgyi és személyi feltételeinek 

fejlesztését érintő előterjesztésről, amelynek címzettjei a Szenátus.  

 

(3) A kari tanács dönt, illetve állást foglal mindazokban az ügyekben, amelyeket a 

Szenátus, illetve az ESZMSZ vagy kari kiegészítése hatáskörébe utal. 

 

(4) A kari szabályzat a kari tanács egyes hatásköreit más kari testületre vagy az érintett 

oktatási szervezeti egység(ek) tanácsára (tanácsaira) átruházhatja, kivéve azokat, amelyek 

kizárólag a kari tanács, illetve a dékán hatáskörébe tartoznak. A Szenátus által átruházott 

hatásköröket nem lehet tovább ruházni. 

 

(5) Az átruházott jogkör gyakorlásáról évente, illetve eseti döntési jog átruházása esetén a 

feladat teljesítését követően a dékán beszámol a kari tanácsnak. 

 

74. § 

 

                                                
111 módosította a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata, az OKM 1414/2010 sz. ügyirata alapján 
112 módosította a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata, az OKM 1414/2010 sz. ügyirata alapján 
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(1) A kari tanács oktató, kutató és alkalmazott tagjainak megbízása legalább három, 

legfeljebb öt évre szól. A hallgatói önkormányzat által delegáltak esetében ez az időszak 

legalább egy, legfeljebb három év. 

 

(2) A kari tanács választására, összehívására, működésére, határozatképességére, 

határozathozatalának rendjére, a tanácstagok jogaira és kötelezettségeire, a tagság 

időtartamára vonatkozó rendelkezéseket részleteiben az ESZMSZ VI. fejezete tartalmazza. 

 

 4. A kar egyéb testületei 

 

75. § 

 

(1) A karokon professzori tanács is szervezhető. Az Egyetem Gödöllői Kampuszán 

működő karok és a Békés Megyében működő karok és intézet, valamint az intézet külön-

külön közös professzori tanácsot is szervezhetnek. 

 

(2) A kar további tanácsadó és döntés-előkészítő testületeinek megszervezéséről, 

létesítéséről és működéséről az ESZMSZ kari kiegészítésében kell rendelkezni. 

 

Kari kiegészítés: 

 

1. A Karon Professzori Tanács működik. A Tanács maga alakítja ki működési rendjét. A 

Tanácsot alkotó professzorok maguk választják meg elnöküket. A Professzori Tanács a maga 

által előterjesztett, vagy a dékán által javasolt ügyekben véleményt nyilvánít, tanácsot ad. 

 

2. A Karon Intézetigazgatói Értekezlet működik. Az értekezleteket a dékán hívja össze. 

 

3. Kari Tanácsadói Testület feladata, hogy a piaci és gazdasági igényekhez igazodó, a 

naprakész információkra és trendekre hagyatkozva véleményezze Karunk oktatás-képzési, 

kutatás-fejlesztési és szaktanácsadási tevékenységét, javaslataival elősegítse a kari oktatási és 

kutatási portfolió megújítását, és a vállalati igényekhez igazodó és elvárt struktúra 

kialakítását. A testület elnökének és tagjainak személyére a KT tesz javaslatot és a dékán 

bízza meg. A megbízatás visszavonásig érvényes.  

 

4. A Kari Stratégiai Munkacsoport feladata, hogy felmérje a kari oktatási-kutatási 

lehetőségeit, meghatározza a kari stratégiai irányokat, elkészítse a középtávú stratégiai tervet 

a kapcsolódó feladatokkal, ütemtervvel együtt, javaslatot tegyen a kiadáscsökkentés 

lehetőségeire, a személyügyi terv elkészítéséhez, áttekintse a kari struktúrát, javaslatot 

készítsen a párhuzamosságok kezelésére a jövőben várható hallgatói létszámmal, valamint 

gazdálkodási keretfeltételekkel összhangban. A testület elnökének és tagjainak személyére a 

KT tesz javaslatot és a dékán bízza meg. A megbízatás visszavonásig érvényes. 

 

5. A Kari Pályázati Csoport feladata a munkatársak tájékoztatása, a beérkező pályázatok 

diszciplínákhoz való rendelése, ellenőrzése, az adminisztrációs terhek csökkentése, a 

pályázatok nyilvántartásának, illetve engedélyezési eljárásának átlátható módon történő 

szabályozása. A testület elnökének és tagjainak személyére a KT tesz javaslatot és a dékán 

bízza meg. A megbízatás visszavonásig érvényes. 
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6. Kari PR Bizottság feladata a kari kommunikáció szervezése, a Kar hírnevének erősítése. 

Ennek keretében a Kar szakjairól, a beiskolázás hatékonyságának növelése érdekében 

folyamatosan megújított angol- és magyar nyelvű információs kiadványokat, tájékoztató 

cikkeket állít össze, amelyekkel részt vesz a pályaválasztási kiállításokon, rendezvényeken, 

illetve megjelenteti a különböző folyóiratokban, szakmai lapokban, internetes oldalakon. A 

Kari honlapon naprakész információkkal látja el az érdeklődőket. Megszervezi a Kar 

szakjainak a tájékoztatóját Nyílt Napok keretében. A szakmai kiállításokon való részvételeken 

feladata a vállalati kapcsolatok építése, illetve új kutatási és pályázati együttműködések 

felkutatása.  

 

7. A Kari Tanulmányi Bizottság és a Kari Kreditbizottság feladatait és összetételét az 

ESZMSZ Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mellékletének kari kiegészítései tartalmazzák. 

 

8. A Kari Minőségügyi Bizottság feladatait és összetételét az ESZMSZ „Az egyetem 

minőségfejlesztési rendszere” mellékletének kari kiegészítései tartalmazzák. 

 

9. A Szabályzatokat előkészítő és véleményező bizottság feladata az Egyetem által 

előterjesztett szabályzatok véleményezése, a szükséges kari kiegészítések elkészítése és 

előterjesztése. Az állandó jelleggel működő Bizottság elnöke a Kar vezető oktatója, kutatója, 

személyére a dékán terjeszt elő javaslatot, a Kari Tanács választja meg, a dékán nevezi ki. Az 

elnök megbízatása visszavonásig érvényes. Tagjai: a Tanulmányi Titkárság, a Dékáni 

Titkárság vezetői és az illetékes dékánhelyettes. A Bizottság az előzetes vélemény 

kialakítására az egyes intézetek vezetői által javasolt személyeknek véleményezésre kiküldi a 

szabályzatokat.  

 

10. A Kar dékánja további, eseti bizottságok vagy tanácsadó testületek összehívását 

javasolhatja a Kari Tanácsnak.  

 

 5. A kari oktatói-kutatói értekezlet, fórumok 

 

76. § 

 

(1) A kar oktatóinak, kutatóinak fóruma a kari oktatói-kutatói értekezlet, amelyet az 

Egyetemet vagy a kart érintő fontos kérdések megtárgyalása céljából a kar dékánja 

esetenként, de vezetői ciklusonként legalább egyszer hív össze. 

 

(2) A kari oktatói-kutatói értekezlet feladatkörét és működésének szabályait az ESZMSZ 

kari szabályzat-kiegészítése tartalmazza. 

 

(3) A kari oktatói-kutatói értekezlet rendkívüli ülését nyolc napon belül össze kell hívni, 

ha ezt a tárgyalandó téma megjelölésével a Szenátus vagy a kar oktatóinak és kutatóinak 

30%-a írásban kéri.  

 

(4) A kar oktatói-kutatói értekezletére meg kell hívni a rektort, a kari HÖK elnökét, a 

Közalkalmazotti Tanács illetékes elnökhelyettesét és a karon működő szakszervezetek 

képviselőit, a Békés Megyében működő karok és intézet pedig a rektorhelyettest is. 

Kari kiegészítés: 

1. A Kari Oktatói-kutatói Értekezlet napirendi pontjait és a megvitatásra kerülő anyagokat az 

értekezlet előtt egy héttel a Kari honlapon közzé kell tenni.  
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2. Amennyiben a megvitatásra kerülő témakörök a Kar valamennyi dolgozóját érintik, úgy 

lehetőség van a Kari Oktatói-kutatói Értekezlet és a Kari Összdolgozói Értekezlet összevont 

megtartására.  

 

 6. A kari összdolgozói értekezlet 

 

77. § 

 

(1) A kari összdolgozói értekezlet a kar dolgozóinak fóruma, amelyet a kar dékánja hív 

össze. 

 

(2) A kari összdolgozói értekezlet feladatkörét, működésének szabályait az ESZMSZ kari 

szabályzat-kiegészítése tartalmazza. 

 

Kari kiegészítés:  

A Kari Összdolgozói Értekezlet feladata, hogy megvitassa a dékán Kari szintű elképzeléseit, 

azokhoz észrevételt, javaslatokat tehessen. A dékán a Kari Összdolgozói Értekezletet szükség 

esetén, de évente legalább egy alkalommal hívja össze. A napirendi pontokat és a 

megvitatásra kerülő anyagokat az értekezlet előtt egy héttel a Kari honlapon közzéteszi.  

 

 7. A kar vezetői 

a/ A dékán 

 

78. § 

 

(1) A kar vezetője a dékán. A dékáni megbízásra egyetemi tanárok, egyetemi docensek és 

főiskolai tanárok pályázathatnak. A dékáni megbízás az ESZMSZ 44. § (6) bekezdésében 

meghatározott  korig tölthető be.  

 

(2) A dékánt, a kari tanács és az Egyetemi Szenátus véleményét meghallgatva, a rektor 

bízza meg három- öt évi meghatározott időre. A megbízás pályázat alapján az első eljárással 

azonos módon, egy, illetve az ESZMSZ 44. § (7) bekezdése alapján két ízben 

megismételhető. 113 

 

79. § 

 

(1) A dékán hatáskörét, a jogszabályok, valamint a (2) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével, részleteiben az ESZMSZ kari kiegészítő szabályzata szerint a rektor által 

adott meghatalmazás alapozza és  határozza meg.114 

 

(2) A dékán: 

 

– képviseli a kart; 

 

                                                
113 beillesztette a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata 
114 Módosította a Szenátus 14/2011/2012 SZT  számú határozata. 
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– irányítja a kari tanács tevékenységéhez szükséges előkészítő és szervezőmunkát, 

továbbá gondoskodik a testületi határozatok végrehajtásáról; 

 

– irányítja a kar oktatási, tudományos kutatási és szaktanácsadási tevékenységét; 

 

– irányítja a kar személyzeti és gazdálkodási munkáját; 

 

– törvényességi felügyeletet gyakorol a kari szervezeti egységek, a kar képzési, 

továbbképzési és tudományos kutatási  tevékenysége felett; 

 

– rendelkezik a kar dékáni hatáskörbe utalt pénzügyi forrásainak felhasználásáról; 

 

– a kar képviseletével és irányításával kapcsolatos ügyekben kiadmányozási, 

utalványozási és kötelezettségvállalási jogot gyakorol; 

 

– ellát minden olyan feladatot, amelyet számára a jogszabályok, az egyetemi és kari 

szabályzatok meghatároznak, illetve amelyet a rektor saját feladatköréből a 

hatáskörébe utal. 

 

(3) A dékán a kar dolgozói fölött az ESZMSZ 4. sz. mellékletét képező egyetemi 

Foglalkoztatási Követelményrendszer alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 

(4) A dékánnak feladatai ellátása és hatásköre gyakorlása során a kar irányába utasítási, 

illetőleg intézkedési joga van. Nem utasíthatja azonban a kari tanácsot, az oktatási szervezeti 

egységek tanácsait, a kari hallgatói önkormányzatot, illetve a karon működő érdekképviseleti 

szerveket. 

 

(5) A dékán a kari tanács döntéseit kivéve megsemmisíthet minden olyan, kari szervezeti 

egységben hozott döntést, határozatot vagy intézkedést, amely jogszabályt sért. A döntésben 

sérelmezett fél a kari tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezés elbírálása az ESZMSZ IX. 

fejezetében foglaltak szerint történik. 

 

(6) A dékán a kari tanács, a kari tanács pedig a dékán jogszabályt sértő döntéseinek 

megsemmisítését a rektortól kérheti. Az előterjesztésnek a végrehajtást illetően halasztó 

hatálya van. 

 

(7) A dékán vezetői tevékenységéről rendszeresen beszámol a kari tanácsnak. 

 

(8) A dékán folyamatos beszámolási kötelezettséggel tartozik az Egyetem rektorának. 

 

b/ A dékánhelyettes, a kari gazdasági igazgató (osztályvezető) 

 

80. § 

 

(1) A dékánt feladatai ellátásában dékánhelyettes(ek), és a kar gazdasági feladatait ellátó  

személy115 (osztályvezető) segítik.  

 

                                                
115 módosította a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata, az OKM 1414/2010 sz. ügyirata alapján 
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(2) A dékánhelyettest a kar egyetemi tanárai, docensei, főiskolai tanárai és docensei, 

tudományos tanácsadói vagy tudományos főmunkatársai közül, nyilvános pályázat alapján, a 

kari tanács véleményének meghallgatása után, a dékán bízza meg. A dékánhelyettesi 

megbízás 65 éves korig tölthető be, a dékán megbízásának időtartamáig terjedhet, és az első 

megbízással azonos eljárási rend szerint több alkalommal meghosszabbítható. A megbízás 

megismétlésénél nem kell nyilvános pályázatot kiírni. 

 

(3) A dékánhelyettesek feladatkörét, a kari tanácsot meghallgatva, a dékán határozza meg. 

A dékán távollétében a dékánhelyettesek, a dékán által meghatározott körben annak jogkörét 

gyakorolják. 

 

(4) A dékánhelyettesek feladat- és jogköre a dékán feladatkörét és felelősségét nem érinti. 

A dékán jogosult azonban arra, hogy helyetteseit meghatározott körben, a feladatkörét és 

felelősségét érintően kiadmányozási jogkörrel ruházza fel. 

 

81. § 

 

(1)  A kari gazdasági igazgatót (osztályvezetőt és helyettesét, gazdasági referenst) a dékán 

egyetértésével, a gazdasági főigazgató bízza meg három-öt év időtartamra. A megbízás 65 

éves korig tölthető be, és az első megbízással azonos eljárási rend szerint több alkalommal 

meghosszabbítható.  

  

(2) A kari gazdasági igazgató (osztályvezető, gazdasági referens) a gazdasági főigazgató 

szakmai felügyelete mellett, a dékánnal egyetértésben irányítja a kar gazdálkodását és 

gazdasági szervezetét. A kari gazdasági igazgató feladatköréről részleteiben az Egyetem 

Gazdálkodási Szabályzatában, (az ESZMSZ 7. sz. melléklete) a Gazdasági Főigazgatóság 

ügyrendjében, valamint az ESZMSZ kari kiegészítésében kell rendelkezni. 

 

Kari kiegészítés:  

1. A Kari Gazdasági Vezető az egyetem vonatkozó szabályzatai alapján végzi feladatát. 

 

 

c/ A karok igazgatási, gazdasági, belső ellenőrzési és szolgáltatási feladatokat ellátó 

szervezetei 

Kari igazgatási szervezetek 

 

82. § 

 

(1) A dékán mellett az igazgatási, szervezési tanácsadási, szolgáltatási és ellenőrzési 

feladatok ellátására hivatalok, ezen belül osztályok, titkárságok és irodák (a továbbiakban: 

hivatalok) működnek. Ezen kívül a dékán mellett kari oktatási, kutatási, szervezési, 

szolgáltatási és egyéb feladatoknak kapcsolt munkakörben történő ellátásával megbízott 

alkalmazottak is működhetnek.116 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hivatalt a dékánnak közvetlenül alárendelt kari titkár 

(hivatalvezető) irányítja, aki szakmai és hivatali felügyeletet érintő kérdésekben 

                                                
116 Módosította 46/2011/2012 SZT  számú határozata. 
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együttműködik az Egyetem főtitkárával. A kari titkárt a főtitkár véleményének meghallgatása 

mellett a dékán nevezi ki. 

 

Kari kiegészítés: 

A kari igazgatási szervezetek felépítését az alábbi ábra szemlélteti: 

 

 

 
 

 

83. § 

 

(1) A dékán mellett a személyzeti munka szervezését és operatív végrehajtását a 

munkáltatói joggal rendelkező vezetőnek közvetlenül alárendelt főállású vagy feladatait 

kapcsolt munkakörben ellátó személyzeti munkatárs végzi, akit a főtitkár véleményének 

meghallgatása mellett a dékán nevez ki. A személyzeti munkatárs ügyintézői, ügyviteli 

tevékenységét az érintett igazgatási egység keretében látja el. Ugyancsak itt lehet kialakítani 

az érintett munkáltatói joggal rendelkező vezető hatáskörébe tartozók személyügyi 

anyagainak és adatainak őrzését és nyilvántartását. Ezek ilyen döntés esetén a Rektori Hivatal 

Emberi Erőforrás Központjában is őrizhetők.117 

 

(2) A személyzeti munkatársak szakmai tevékenységét a Rektori Hivatalban dolgozó 

személyzeti vezető, illetve a Gazdasági Főigazgatóság munkaügyi osztályvezetője támogatják 

és koordinálják.118 

 

                                                
117 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
118 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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84. § 

 

A 79. és 80. §-okban meghatározott hivatalok és ügyintézők feladatairól részleteiben az 

érintett hivatal ügyrendjében kell rendelkezni. 

 

A kari gazdasági (pénzügyi) és szolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egységek 

 

85. § 119   

 

Mivel azt az adminisztráció hatékony működése indokolja, és a gödöllői karok elhelyezkedése 

pedig lehetővé teszi, ezért a szolgáltatások koordinált ellátását a Gödöllői Kampuszon lévő 

három kar kapcsán a Rektori Hivatal, a Gazdasági Főigazgatóság, és más központi szervezeti 

egységek biztosítják.120 Az egykarú intézményrészekben ezeket a feladatokat - a fenti 

szervezeti egységeken túl - a karon belül ilyen célra létrehozott szervezeti egységek, (kari 

gazdasági igazgatóságok (osztályok)) látják el. A szolgáltató egységek szervezeti helyéről, 

működéséről, feladatmegosztásáról és irányításáról az ESZMSZ-nek az érintett karra 

vonatkozó szervezeti és működési szabályzat-kiegészítésében kell rendelkezni.  

 

 C. Az Egyetem jogi képviselete121 

 

86. § 

 

Az Egyetem jogi képviseletét a rektor adott ügyre vonatkozó döntésétől függően az egyetem 

jogtanácsosa, vagy megbízott ügyvédi iroda látja el.122  

 

 D. [Törölve]123  

87. §-92. § 

 E. Egyetemi és kari oktatási szervezeti egységek 

 1. Oktatási szervezeti egységek szervezete 

 

93. § 

 

(1) Az Egyetemen a képzés, a tudományos kutatás és szolgáltatás, valamint a 

szaktanácsadás alapegységei az oktatási szervezeti egységek, amelyek működhetnek 

integráltan intézeti keretben, illetve integráción kívül, önállóan. Az ellátandó feladatoknak és 

a működési feltételeknek megfelelően az oktatási szervezeti egységek általában mint intézet, 

tanszék, lektorátus, klinika, tangazdaság, tanszéki csoport, és kihelyezett tanszék 

működhetnek. Az oktatási szervezeti egységek működhetnek karon belül, központi szervezeti 

                                                
119 módosította a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata, az OKM 1414/2010 sz. ügyirata alapján 
120 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
121 módosította a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata, az OKM 1414/2010 sz. ügyirata alapján 
122 módosította a Szenátus 14/2011/2012 SZT  számú határozata 
123 Törölte a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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egységként és két vagy több kar/illetve intézet közös szervezeteként pl. karközi intézet, 

karközi tanszék, stb. 

 

(2) Az Állatorvos-tudományi Kar belgyógyászati, szülészeti és sebészeti oktatási 

szervezeti egységei, amelyek a képzési, tudományos kutatási és szaktanácsadási feladatok 

ellátása mellett állatgyógyászati tevékenységet is végeznek, tanszék és klinika elnevezéssel is 

működhetnek. Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karon gyakorló általános iskola és 

gimnázium, illetve gyakorló óvoda és gyakorló általános iskola elnevezéssel is működnek 

oktatási szervezeti egységek. 124 

 

(3) Az oktatási szervezeti egységek szervezetében a (2) bekezdésben foglaltakon kívül, 

tanműhelyek, tanüzemek, tangazdaságok, kémiai, élettani, számítástechnikai stb. 

laboratóriumok és más, az oktatási szervezeti egység feladataihoz kapcsolódó kiegészítő 

szervezeti egységek is működhetnek. 

 

(4) Oktatási szervezeti egységet a kar javaslatára a Szenátus hozza létre, illetve szünteti 

meg. 

 

(5) A tanszékek (intézetek) létszáma minimum 10 fő. A tanszékeken a tudományos 

minősítéssel rendelkezők száma minimum 5 fő. 

 

(6) Az oktatási szervezeti egységek szervezetének, vezetésének és működésének részletes 

szabályait, jelen Szabályzat rendelkezéseit figyelembe véve az ESZMSZ érintett karra 

vonatkozó szabályzat-kiegészítésében, illetve az intézet (tanszék) ügyrendjében, (a 

továbbiakban: intézeti, tanszéki ügyrend) kell meghatározni.  

 

(7) Az Egyetem szervezetében az ESZMSZ 3. sz. mellékletében felsorolt oktatási 

szervezeti egységek működnek. 

 

94. § 

 

(1) A képzés, a tudományos kutatás és szolgáltatás, továbbá más feladatok hatékony 

megoldása érdekében a közös feladatok koordinálására, szervezésére, illetve az anyagi 

eszközök, létesítmények közös használatára, az oktatási szervezeti egységek között az 

együttműködés különböző formái hozhatók létre. Ezekben az esetekben mindig meg kell 

határozni azt az oktatási szervezeti egységet, amelyik az együttműködésért felelős és azt 

összefogja.  

 

(2) Meghatározott oktatási, kutatási, fejlesztési és szolgáltatási feladat elvégzésére az 

illetékes kari tanács, illetőleg a karok közötti társulás esetén az érintett kari tanácsok és a 

Szenátus előzetes jóváhagyása alapján az oktatók, a kutatók, az egyéb közalkalmazottak, 

valamint a hallgatók önkéntes társulásai is létrejöhetnek. A társulás jóváhagyásakor ki kell 

jelölni: 

 

(a) karon belüli társulás esetén a felelős oktatási szervezeti egységet vagy oktatót,  

 

(b) karok közötti társulás esetén pedig a felelős kart vagy oktatási szervezeti egységet.  

 

                                                
124 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től, a kar új 

elnevezése 2011. október 2. napjától. 
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A kijelölésről az (a) pont szerinti esetben a kari tanács, a (b) pontban 

meghatározottakról pedig a Szenátus dönt. 

 

(3) A feladatok jellegétől és a lehetőségektől függően, a szerződésben meghatározott 

feltételek között a társuláshoz az érintett kar (karok) anyagi támogatást nyújthat(nak), illetve 

az Egyetem Gazdálkodási Szabályzata (ESZMSZ 7. sz. melléklete) alapján anyag-, ill. 

eszköz-, felszerelés- és létesítmény-használati díjat számíthat(nak) fel. 

 

 2. Az oktatási szervezeti egységek vezetése 

 

95. § 
 

(1) Az oktatási szervezeti egység (a továbbiakban: önálló oktatási szervezeti egység) 

vezetését a szervezeti egység tanácsával (vezető testületével) együttműködve a szervezeti 

egység vezetője (intézeti igazgató, tanszékvezető stb.) látja el. 

 

(2) Az önálló oktatási szervezeti egységek testületi szervei és egyéni vezetői: 

 
(a) testületek: 

– az oktatási szervezeti egység tanácsa, 

– az oktatási szervezeti egység oktatói-kutatói értekezlete; 

 

(b) egyéni vezetők:  

 az intézeti igazgató, tanszékvezető, lektorátusvezető és helyetteseik. 

 

 3. Az intézeti (tanszéki) tanács 

 

96. § 

 

(1) Az önálló oktatási szervezeti egység (intézet, tanszék) testületi vezető szerve az intézeti 

(tanszéki) tanács. Húsz főnél kevesebb oktatót, kutatót és egyéb diplomás közalkalmazottat 

foglalkoztató oktatási szervezeti egység esetében vagy egyéb, a Szenátus által jóváhagyott 

sajátos esetben, a tanács feladatait az intézeti (tanszéki) oktatók, kutatók és egyéb diplomások, 

a hallgatók és az egyéb közalkalmazottak képviselőivel kibővített értekezlet látja el. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámot meghaladó esetben intézeti (tanszéki) 

tanácsot kell alakítani. Az intézeti (tanszéki) tanács létszámát és összetételét az ESZMSZ-nek 

a kari tanácsokra vonatkozó rendelkezései értelemszerű alkalmazásával és a következők 

figyelembevételével kell az intézeti (tanszéki) ügyrendben meghatározni: 

 

– az intézeti (tanszéki) tanács összetételénél, a sajátosságok figyelembevételével, 

értelemszerűen alkalmazni kell az ESZMSZ 72. § (3) bekezdésében foglaltakat; 

– az intézeti (tanszéki) tanács titkárát tagjai közül maga választja meg. 

 

(3) Az intézeti (tanszéki) tanács megbízásának időtartamáról az ESZMSZ kari kiegészítései 

rendelkeznek. 

 

Kari kiegészítés: 
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Az intézeti (tanszéki) tanács megbízásának időtartama az intézetigazgató (tanszékvezető) 

megbízásának időtartamára szól. 

 

 

 4. Az intézeti (tanszéki) oktatói-kutatói értekezlet 

 

97. § 

 

(1) Az intézet (tanszék) oktatói-kutatói értekezletét az igazgató (tanszékvezető) szükség 

szerint, de legalább tanévenként hívja össze. 

 

(2) Az értekezlet főbb feladatai: 

 

– az intézeti (tanszéki) tanács tagjainak megválasztása; 

– az igazgató (tanszékvezető) beszámolója a szervezeti egység és tanácsának 

munkájáról; 

– az intézet (tanszék) feladatainak, fejlesztési terveinek véleményezése; 

– az egyetemi vagy kari fejlesztési tervek véleményezése. 

 

(3) Az intézet (tanszék) oktatói-kutatói értekezletére minden esetben meg kell hívni a 

dékánt is. 

 5. Az intézet (tanszék) vezetői 

a/ Az intézeti igazgató (tanszékvezető) 

 

98. § 

 

(1) Intézeti igazgatónak (tanszékvezetőnek) az Egyetemmel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló vezető oktató, kutató bízható meg. A intézetek (tanszékek) élén csak 

egyetemi vagy főiskolai tanár, egyetemi docens vagy tudományos fokozattal rendelkező 

főiskolai docens állhat. Az intézeti igazgatót (tanszékvezetőt) az intézeti (tanszéki) tanács, a 

kari tanács és a Szenátus előzetes állásfoglalása alapján a rektor bízza meg. A megbízás 

három-öt évig terjedhet, és a (2) bekezdésben foglaltak szerint többször is megismételhető. 65 

éven felüli személy az intézet (tanszék) vezetését nem láthatja el. 

 

(2) Az intézeti igazgató (tanszékvezető) megbízására nyilvános pályázatot kell kiírni, a 

második és további megbízásnál nyilvános pályázatra nincs szükség, de a rektor, a dékán 

javaslatára ez esetben is kiírhat nyilvános pályázatot. A második és további megbízásnál a 

testületi eljárási rend megegyezik az első megbízáséval. A megbízásnál minden esetben be 

kell tartani a Foglalkoztatási Követelményrendszer (ESZMSZ 4. sz. melléklete) 

rendelkezéseit. 

 

(3) Az intézeti igazgatónak (tanszékvezetőnek) legfeljebb egyévi távolléte, illetve a 

szervezeti egység vezetői tisztségének betöltésére irányuló eljárás sikertelensége miatt 

szükségessé válhat az intézeti igazgató helyettesítése. Amennyiben az intézetben (tanszéken) 

nincs megbízott igazgató (tanszékvezető)-helyettes, az intézeti (tanszéki) tanács véleményét 

meghallgatva a dékán az érintett oktatási szervezeti egység, illetve a kar más egyetemi 
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(főiskolai) tanárát vagy docensét legfeljebb egyévi időtartamra vezetői helyettesítéssel 

megbízhatja. A megbízást be kell jelenteni a rektornak, valamint a kari tanácsnak.125 

 

 

99. § 

 

(1) Az intézeti igazgató (tanszékvezető) feladatkörét részleteiben az intézet (tanszék) 

ügyrendje tartalmazza. 

 

(2) Az intézeti igazgató (tanszékvezető) feladatkörének teljesítése közben az Ftv. és más 

jogszabályok, az ESZMSZ és egyéb egyetemi (kari) szabályzatok rendelkezései szerint 

működik együtt a közalkalmazotti és hallgatói érdekvédelmi szervezetekkel, valamint a 

hallgatók intézeti (tanszéki) képviselőivel. 

 

b/ Az intézeti igazgatóhelyettes (tanszékvezető-helyettes) 

 

100. § 

 

(1) Több mint tíz alkalmazottat foglalkoztató intézet (tanszék) szabályzata – amennyiben 

ezt az Ftv. 96.§ (3) bekezdése nem korlátozza - rendelkezhet arról, hogy az intézeti igazgatót 

(tanszékvezetőt) igazgatóhelyettes (tanszékvezető-helyettes) segíti munkájában, akit az intézet 

(tanszék) egyetemi (főiskolai) tanárai, docensei, tudományos tanácsadói, tudományos 

főmunkatársai, kivételesen adjunktusai közül – a dékán előzetes hozzájárulásával - az intézeti 

(tanszéki) tanács véleményét meghallgatva, az intézeti igazgató (tanszékvezető) bíz meg. A 

megbízás az igazgató (tanszékvezető) megbízásának időtartamáig, de legfeljebb öt évre 

terjedhet, és indokolt esetben több alkalommal is megismételhető. 65 éven felüli személy 

intézeti igazgatóhelyettes (tanszékvezető-helyettes) nem lehet. A megbízásra első alkalommal 

nyilvános pályázat is kiírható, ha erről az igazgató (tanszékvezető) így dönt. 

 

(2) Az igazgatóhelyettes (tanszékvezető-helyettes) feladatkörét az intézeti (tanszéki) 

ügyrendben és a munkaköri leírásban kell részletesen meghatározni. 

 

(3) A tíz fő alkalmazottnál kisebb létszámú szervezeti egységben a vezető helyettesítését 

eseti megbízással kell megoldani. Ilyen esetben értelemszerűen alkalmazni kell az ESZMSZ 

106. § rendelkezéseit. A helyettesítést, illetve a megbízott személyét minden esetben be kell 

jelenteni a dékánnak.  

6. Az intézeti szervezeti egységek 

 

101. § 

 

(1) Az intézetek oktatási, kutatási és az ezeket kiegészítő igazgatási, gazdasági, műszaki 

és szolgáltatási feladatait az intézeten belül működő tanszékek, (osztályok, csoportok, 

laboratóriumok, műhelyek, kísérleti terek stb.) látják el.  

 

                                                
125 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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(2) Az intézeten belüli szervezeti egységek szervezetének, vezetésének és működésének 

részletes szabályait az ESZMSZ és ennek az érintett kari kiegészítő szabályzata rendelkezéseit 

figyelembe véve az intézeti ügyrend tartalmazza. 

 

 7. Az intézeti szervezeti egységek vezetése 

a/ A testületi vezetés 

 

102. § 

 

Az intézeten belüli szervezeti egységek testületi vezetésével kapcsolatos feladatokat az adott 

intézet tanácsa látja el. Az intézeti igazgató köteles azonban oktatási, kutatási egység esetében 

a szervezeti egység diplomásainak, szolgáltató, igazgatási és gazdasági egység esetében az 

adott szervezeti egység főfoglalkozású közalkalmazottainak a véleményét meghallgatni a 

következő ügyekben: 

 

– a szervezeti egység vezetőjének megbízása; 

– a szervezeti egység oktatóinak, kutatóinak, szakalkalmazottainak és ügyintézőinek 

kinevezése és felmentése; 

– a szervezeti egység szervezetét, munkakörülményeit érintő kérdések. 

 

b/ Egyéni vezetők 

 

103. § 

 

Az intézet szervezetében működő oktatási szervezeti egységek vezetőjének megbízásánál az 

ESZMSZ 98. §-ában meghatározott rendelkezések szerint kell eljárni. 

 

104. § 
 

(1) Az intézet szervezetében működő kutatási, illetőleg igazgatási, gazdálkodási és 

szolgáltatási feladatokat ellátó szervezeti egység (osztály stb.) vezetőjét a szervezeti egység 

oktatói, kutatói, illetve szakalkalmazottai közül az intézeti tanács állásfoglalása alapján az 

igazgató bízza meg. A megbízás három-öt évig terjedhet, amely indokolt esetben többször is 

meghosszabbítható. 65 éven felüli személy vezetői megbízást nem  kaphat. 

 

(2) A megbízásra  vonatkozó javaslatot, az érintett szervezeti egység közalkalmazottainak 

véleményét kikérve, az intézeti igazgató terjeszti az intézeti tanács elé. 

 

(3) A nem önálló szervezeti egységek beosztott oktatóinak, kutatóinak, egyéb 

diplomásainak, műszaki, igazgatási és gazdasági közalkalmazottainak a kinevezése és a 

munkáltatói jogok velük kapcsolatos gyakorlása az ESZMSZ 4. sz. mellékletét képező 

Foglalkoztatási Követelményrendszer szerint történik. 

 

105. § 

 

(1) Az intézeti tanszék, illetve az intézeti osztály vezetőjének a feladatkörét az intézeti 

ügyrend tartalmazza. 
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(2) Az intézeti igazgató kizárólag a nem önálló szervezeti egység vezetője véleményének 

meghallgatása után hozhat intézkedést az egységet vagy valamely dolgozóját érintő 

kérdésben. 

 

106. § 

 

Az intézeten belüli oktatási szervezeti egység vezetője helyettesét eseti jelleggel maga jelöli 

ki. A döntést be kell jelenteni az intézeti igazgatónak.  

 

 8. A kihelyezett oktatási szervezeti egységek 

 

107. § 

 

(1) Az Egyetem szellemi bázisának bővítése, az oktatás, a doktori képzés, a tudományos 

kutatás és a szaktanácsadás személyi és tárgyi feltételeinek javítása, valamint a 

kutatóintézetekkel és a termeléssel való együttműködés hatékonyabbá tétele érdekében az 

Egyetem kihelyezett oktatási szervezeti egységet hozhat létre. 

 

(2) A Szenátus hazai, kivételesen külföldi kutatóintézetben, kísérleti vagy 

mintagazdaságban és más intézményben vagy gazdasági szervezetben az Egyetem kihelyezett 

intézeteként vagy tanszékeként (továbbiakban: kihelyezett tanszék), oktatási szervezeti 

egységet hozhat létre. A létrehozást kezdeményezheti a szakmailag illetékes intézeti 

(tanszéki) - vagy kari tanács, illetőleg a rektor előterjesztése alapján a Szenátus. A létesítéshez 

szükség van a kihelyezett tanszék szerinti intézmény, gazdasági szervezet (a továbbiakban: 

külső intézmény) vezető testületének, illetőleg vezetőjének előzetes hozzájárulására is. 

 

(3) A kihelyezett tanszék a kar, illetőleg központi intézet és az érintett külső intézmény 

közös szervezeti egysége, amely központi intézet esetén a rektor, kari szervezeti egység 

esetén pedig a dékán felügyeletével és a kihelyezett tanszék vezetőjének irányításával 

működik. A kihelyezett tanszék az egyetemi oktatásban és kutatásban a szakmailag azonos 

vagy rokonterületen tevékenykedő kari, egyetemi intézet(ek)kel (tanszék(ek)kel) 

együttműködve vesz részt.  

 

(4) A kihelyezett tanszék vezetője a külső intézmény vezetője, akit a rektor bíz meg 3-5 

évi időtartamra. Amennyiben a külső intézmény vezetője ezt nem vállalja, a kihelyezett 

tanszék vezetőjét a külső intézmény vezető testületének, központi intézet esetén annak 

igazgatójával, kari szervezet esetén az illetékes dékánnal egyetértésben tett javaslatára, az 

illetékes központi intézet tanácsa, illetve a kari tanács és a Szenátus véleményének 

meghallgatásával a rektor bízza meg három-ötévi időtartamra. A megbízás többször is 

megismételhető. A tanszékvezetői megbízásnál értelemszerűen alkalmazni kell az ESZMSZ 

98. §-ának rendelkezéseit. 

 

(5) A Szenátus, illetve az illetékes kari tanács a kihelyezett tanszékek azon 

munkatársainak, akik a feltételeknek megfelelnek, illetőleg azokat teljesítették magántanári, 

címzetes egyetemi és főiskolai tanári, címzetes egyetemi és főiskolai docensi címet 

adományozhat. 

108. § 
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(1) Az ESZMSZ IV. fejezetében meghatározott és az MTA-val vagy annak 

intézményeivel kötött megállapodás alapján az Egyetemen a Szenátus kutatócsoportot hozhat 

létre, amely tanszékként is működhet. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kutatócsoport vagy tanszék szervezetére és 

működésére vonatkozó alapvető szabályokat az ESZMSZ 110. §-ában meghatározottak 

szerinti alapítólevélben kell rögzíteni, amelyet az Egyetem rektora, illetve az MTA vagy 

annak intézménye illetékes vezető testülete és a Szenátus hagyják jóvá. 

 

 

109. § 

 

(1) A kihelyezett tanszék munkatársai: 

 

(a) az Egyetem illetékes karának megbízása alapján részt vesznek az alap- és a 

mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben, valamint felsőfokú 

szakképzésben, továbbá doktori képzésben, ez utóbbi személyi és tárgyi 

feltételeinek megvalósításában; 

 

(b) együttműködnek az Egyetem oktatóival, kutatóival közös kutatási programok 

előkészítésében, s támogatják egymást a kutatási feladatok megvalósításában, 

valamint a tudományos képzés pénzügyi feltételeinek kialakításában, a közösen 

vállalt programok végrehajtásában. 

 

(2) A kihelyezett tanszék vezetője 3-5 évenként tájékoztatja a Szenátust a szervezeti 

egység egyetemi oktatásban és kutatásban végzett tevékenységéről, ennek eredményeiről. 

 

 

110. § 

 

(1) A kihelyezett tanszékek szervezetére és működésére vonatkozó alapvető szabályokat, 

az érintett szervezeti egység feladatkörét, működésének pénzügyi feltételeit, a kihelyezett 

tanszék vezetőjének és munkatársainak megbízását, a munkatársak egyetemi tevékenységének 

követelményeit és díjazását, az alapítás hatálybalépésének feltételeit, időpontját és 

érvényességi időtartamát, illetve a megállapodás felmondásának feltételeit megállapodás 

formájában kialakított alapítólevélben kell rögzíteni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti alapítólevelet (megállapodást) a rektor, a szakterület szerinti 

illetékes központi intézet igazgatója, illetve a kar dékánja és a kihelyezett tanszék szerinti 

intézmény vezetője írja alá. Az alapítólevelet a Szenátus, illetőleg a kihelyezett tanszék 

szerinti intézmény vezető testülete hagyja jóvá. 

 

(3) A kihelyezett tanszékek szervezetének, vezetésének és működésének kialakításánál, a 

helyi sajátosságok figyelembevételével, alkalmazni kell az ESZMSZ-nek, valamint az 

ESZMSZ érintett kari kiegészítésének az oktatási szervezeti egységekre vonatkozó 

rendelkezéseit. 

 

(4) Az Egyetem szervezetében az ESZMSZ 3. sz. mellékletében felsorolt kihelyezett 

tanszékek működnek. 
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 F. Az egyetemi, kari kutatási szervezeti egységek 

 

 1. Az egyetemi forrásgeneráló és kutatásszervező szervezeti egysége 

 

111. § 

 

(1) Az Egyetem kutatásszervező szervezeti egysége a Rektori Hivatal szervezeti keretei 

között, a Pályázati és Innovációs Központon (PIK) belül működő SZIE Regionális 

Egyetemi Tudásközpont (SZIE RET), amely szervezi, koordinálja és integrálja a RET-ben 

folyó kutató-fejlesztő munkát.126 A SZIE RET feladatkörét és hatáskörét a PIK ügyrendje 

tartalmazza. 

 

112. § 

 

A Magyar Tudományos Akadémia az Egyetemen meghatározott kutatási területen, az 

egyetemi karokhoz tartozó oktatási szervezeti egységek (intézet, tanszék) mellett akadémiai 

kutatócsoportot hozhat létre, és azt külön pénzügyi támogatás biztosítása esetén az 

Egyetemmel megkötött megállapodás alapján működtetheti. 

 

 

113. § 

 

(1) A karokon, illetve az oktatási szervezeti egységek mellett, az érintett minisztériumok 

(a továbbiakban: minisztérium) pénzügyi támogatásával ágazati kutatási feladatokat ellátó 

kutatási (kísérleti) szervezeti egységek (intézetek, laboratóriumok, állomások, csoportok; a 

továbbiakban: kutatóhelyek) működhetnek. Ezek működésének és szervezetének részleteiről 

az érintett karoknak az ESZMSZ-t kiegészítő szabályzat kiegészítésben, továbbá az érintett 

szervezeti egységek ügyrendjében kell rendelkezni. 

 

(2) A kutatóhelyek feladatkörükben szakterületüknek megfelelően alaptevékenységként 

alap- és alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést, szabad kapacitásuk kihasználására pedig a 

vonatkozó jogszabályi és egyetemi szabályzati rendelkezések szerint vállalkozási 

tevékenységet végezhetnek. 

 

(3) A kutatóhelyek alap- és alkalmazott kutatási, valamint vállalkozási tevékenységük 

teljesítésében együttműködnek az Egyetem szakmailag érintett oktatási szervezeti 

egységeivel. Az ezekben a szervezeti egységekben dolgozó tudományos kutatók részt 

vehetnek az Egyetem alap- és mesterképzési, felsőfokú szakképzési, valamint szakirányú 

továbbképzési, továbbá doktori képzési feladatainak ellátásában. 

 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kutatási (kísérleti) szervezeti egységet a Szenátus 

hozhat létre a minisztériummal és az érintett karral, oktatási szervezeti egységekkel 

egyetértésben. 

 

                                                
126 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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 G. Az Egyetem központi szervezeti egységei 

 

114. § 

 

Az Egyetemen a rektornak (illetve a Rektori Hivatalban más magasabb vezetőnek) 

alárendelve, a következő központi, összegyetemi feladatokat ellátó szervezeti egységek 

működnek:127 

 

(a) [törölve]128  

 

(b) Oktatásigazgatási és oktatásszervezési feladatokat ellátó egyetemi szervezeti 

egységként (a továbbiakban: oktatásszervező egyetemi központ): 

 

 a Zöld Út Nyelvvizsga Központ (Rektori Hivatal) 

 Nyelvi Központ (Rektori Hivatal).129 

 

(c) Igazgatási, ellenőrzési, gazdasági, szolgáltató, szaktanácsadó egyetemi 

szervezeti egységként (a továbbiakban: központi hivatalok, szolgáltató 

szervezeti egységek): 

 

 a Rektori Hivatal; 

 a Gazdasági Főigazgatóság; 

 a Belső Ellenőrzési Igazgatóság (Rektori Hivatal); 

 Egyetemi Könyvtár; 

 a Szent István Egyetemi Kiadó (Rektori Hivatal); 

 a Tankönyvkiadói Iroda 

 Klíma Iroda (Rektori Hivatal); 

 Egyetemi Minőségügyi Központ (Rektori Hivatal); 

 Egyetemi Sportközpont (Rektori Hivatal).130 

 

 1. Képzést végző egyetemi intézet [törölve]131 

 

115. § 

 2. Oktatásszervező egyetemi központ 

 Zöld Út Nyelvvizsga Központ 

 

116. § 

 

(1) A Zöld Út Nyelvvizsga Központ (a továbbiakban: nyelvvizsga központ) a Rektori 

Hivatalban működő, az Egyetemen a tanszéki kereteken kívül folyó idegen nyelvi képzés 

                                                
127 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
128 Törölte a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től.  
129 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
130 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
131 Törölte a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től.  
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szakmai segítését és koordinációját végző, valamint a hatályos jogszabály alapján államilag 

elismert nyelvvizsgáztatást végző központ.132 

 

(2) A nyelvvizsga központ feladatkörében: 

 

– A karokon működő idegennyelv-oktatást végző szervezeti egységek és oktatóinak 

bevonásával koordinálja és segíti az Egyetemen folyó idegennyelv-oktatás 

tartalmi és módszertani fejlesztését, a nyelvoktatás és vizsgáztatás egységes 

követelményrendszerének kialakítását; 

 

– elősegíti az idegennyelv-oktatás feltételrendszerének javítását, koordinálja az 

ehhez szükséges anyagi eszközök felhasználását; 

 

– pályázatok és más pénzügyi források folyamatos feltárásával segíti az 

idegennyelv-oktatás korszerű tananyaggal és kommunikációtechnikai eszközökkel 

való ellátását; 

 

– folyamatosan keresi és szervezi azokat a külföldi kiutazási lehetőségeket, amelyek 

elősegítik a hallgatók idegennyelv-tudásának fejlesztését és elmélyítését;  

 

– az Egyetemen működő nyelvvizsga központként szervezi és végzi: 

 

= a vizsgarendszerek és vizsgaeljárások kidolgozását és fejlesztését; 

= a nyelvvizsgák szervezését és lebonyolítását; 

= a vizsgáztató személyek továbbképzését; 

= a vizsgáztatás és az ezt bizonyító bizonyítványok kiadásának és 

nyilvántartásának ügyintézését és ügyvitelét. 

 

(3) A nyelvvizsga központ igazgatóját a Szenátus véleményét meghallgatva a rektor bízza 

meg három-öt év határozott időszakra. A megbízásnál és a megbízás megismétlésénél 

értelemszerűen érvényesíteni kell az ESZMSZ 98. §-ának rendelkezéseit. A megbízás a 65. 

életév betöltéséig szólhat.  

 

 3. Központi hivatalok, szolgáltató és pályázati szervezeti egységek 

 

a/ Rektori Hivatal133 

 

117. § 

 

(1) A Rektori Hivatal, mint a rektornak közvetlenül alárendelt igazgatási egység, az 

egyetemi főtitkár és a rektor-helyettesek irányításával: 

 

– ellátja a rektor és helyettesei, valamint a Szenátus döntési, javaslattételi és más 

jellegű jogkörébe tartozó ügyek előkészítésével, a határozatok és a döntések 

végrehajtásával összefüggő igazgatási, szervezési és ellenőrzési feladatokat, 

                                                
132 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
133 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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– ellátja az Egyetem központi irányításával összefüggő ügyviteli teendőket; 

 

– közreműködik az Egyetem igazgatási feladatainak végrehajtásában, az Egyetemre 

vonatkozó jogszabályok bevezetésében, az alapító okirat, az egyetemi 

szabályzatok és belső utasítások kidolgozásában, aktualizálásában, és az Egyetem 

általános jogi képviseletének ellátásában;  

 

– ellátja a doktori képzéssel és a doktori cselekményekkel, valamint a habilitációval 

kapcsolatos központi ügyviteli feladatokat;  

 

– végzi az Egyetem szolgáltatási és vállalkozási tevékenységével kapcsolatos 

központi szervezési, ügyintézési és nyilvántartási feladatokat; 

 

– közreműködik az egyetemi szintű nemzetközi kapcsolatok szervezésében és 

koordinálásában, ellátja a külföldi szakemberek és hivatalos külföldi delegációk 

egyetemi szintű fogadásával, programjának szervezésével, továbbá az egyetemi és 

főiskolai oktatók, kutatók és hallgatók hivatalos külföldi kiutazásaival kapcsolatos 

központi ügyintézési és ügyviteli feladatokat; 

 

– a felügyeletével működő szervezeti egységeken keresztül biztosítja az egyetemi 

informatikai szolgáltatásokat, a Gödöllői Kampuszon működő karok részére a 

kollégiumi, jogi tanácsadási és más, hallgatókra vonatkozó, a könyvtári, az 

oktatástechnikai valamint a közalkalmazottakat érintő egészségügyi és szociális 

szolgáltatásokat;  

 

– végzi a gödöllői karok oktatási tevékenysége ellátását elősegítő szervezési és 

technikai koordinációs feladatokat (órarendek elkészítése, oktatási célú termek 

használatának koordinálása, stb.);  

 

– nyilvántartja az egyetemi rendezvényeket, koordinálja az ezzel kapcsolatos 

engedélyezési és nyilvántartási tevékenységet;  

 

– ellátja a Gödöllői Kampuszhoz tartozó egyetemi oktatási infrastruktúra szabad 

kapacitásának hasznosításával kapcsolatos ügyintézői és ügyviteli tevékenységet 

(helyiséggazdálkodás és koordinálás stb.);  

 

– az ESZMSZ 86. §-ában meghatározott jogi képviselő útján ellátja a rektor és az 

Egyetem központi szervezeti egységeinek jogi képviseletét; 

 

– a vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint segíti 

a rektort, a helyetteseit, az egyetemi főtitkárt és a gazdasági főigazgatót a 

személyzeti feladataik ellátásában, szakmai segítséget nyújt a kari, és más 

munkáltatói joggal rendelkező vezetők mellett dolgozó személyzeti 

ügyintézőknek feladatuk ellátásához;  

 

– végzi a köztársasági elnöki és miniszterelnöki, valamint rektori, főtitkári és 

gazdasági főigazgatói hatáskörbe tartozó oktatók, kutatók és vezetők 

kinevezésével kapcsolatos pályázatok kiírásával, elbírálásával és testületi 
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határozatok előkészítésével kapcsolatos koordinációs, ügyintéző és ügyviteli 

tevékenységet; 

 

– vezeti és végzi az egyetemi humánerőforrás-gazdálkodásával összefüggő szakmai 

tevékenységet (személyügyi, munkajogi, szociálpolitikai), illetve összegyetemi 

nyilvántartásokat, a személyzeti nyilvántartási tevékenység folyamatos 

korszerűsítését; 

 

– kezeli a köztársasági elnöki, miniszterelnöki, rektori, főtitkári és gazdasági 

főigazgatói kinevezési hatáskörbe tartozók, valamint a Gödöllői Kampusz és a 

gödöllői karok alkalmazottainak személyügyi anyagait;  

 

– a hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint 

koordinálja az összegyetemi szociális feladatokat, közreműködik azok 

ügyintézésében és végrehajtásában;  

 

– szervezi és végzi az egyetemi PR tevékenységet; 

 

– irányítja az Egyetem dokumentálási, archiválási, levéltárazási és irattárazási 

feladatait; 

 

– ellátja és koordinálja az oklevél-honosítással összefüggő, az egyetemi 

feladatkörbe tartozó tevékenységet; 

 

– szervezi és koordinálja a hazai és külföldi kutatási pályázatokat, feltárja ezek 

lehetőségeit, végzi az ezzel kapcsolatos ügyintézői és ügyviteli tevékenységet a 

keretében működő Pályázati és Innovációs Központ (a továbbiakban: PIK) révén; 

 

– szervezi és koordinálja a keretében működő Felnőttképzési, illetve a 

Szaktanácsadási Központ feladatait; 

 

– szervezi és irányítja és koordinálja az egyetemi tanulmányokkal összefüggő 

adminisztratív feladatokat, az egyetemi egységes megjelenés és szabályrendszer 

kialakítása érdekében; 

 

– az EDHT Titkárságán keresztül ellátja az EDHT ügyeinek koordinálását és 

adminisztratív teendőit, valamint a tehetséggondozás egyes feladatait.134 

 

– a SZIE Karrier és Alumni Iroda révén ellátja a DPR, a karrierirodai és alumni 

feladatokat, segíti a felsőfokú tanulmányok idején a hallgatói beilleszkedést, illetve 

a tanulmányok befejezését követően a végzett diplomások szakmai előmenetelét, 

munkaerő-piaci elhelyezkedését, valamint - önkéntes adatszolgáltatás alapján- 

ellátja az intézményben végzettek munkaerő-piaci figyelemmel kísérését, a 

diplomás pályakövetés feladatait.135  

 

– ellátja az Egyetemi Minőségügyi Központon keresztül a minőségügyi feladatokat; 

 

                                                
134 Beillesztette a Szenátus 46/2011/2012 SZT számú határozata 
135 Beillesztette a Szenátus 46/2011/2012 SZT számú határozata 
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– szervezi és koordinálja az egyetemi nyelvoktatással kapcsolatos feladatokat; 

 

– szervezi és koordinálja az egyetemi sport feladatokat. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a Rektori Hivatal szervezeti 

egységeinek vezetői: osztályvezetői, központvezetői, irodavezetői, ügyintézői és ügyviteli 

dolgozói a rektor, illetve a rektorhelyettesek valamint a főtitkár és helyettesének szakmai, 

igazgatási, hivatali irányításával végzik.  

 

(3) A Rektori Hivatal feladat- és hatáskörét részleteiben a rektor által kiadott hivatali 

ügyrend határozza meg. 

 

(4) A Rektori Hivatal keretében működő szervezeti egységek szervezetének és 

működésének szabályait (a BEI és a Kollégium kivételével) a rektor által kiadott 

ügyrendekben kell meghatározni. 

 Az egyetemi főtitkár 

 

118. § 
 

(1) A Rektori Hivatalt – a rektor-helyettesek mellett-136 a rektornak közvetlenül alárendelt 

egyetemi főtitkár vezeti, akit pályázat alapján, a Szenátus véleményének meghallgatásával a 

rektor bíz meg 3-5 éves határozott időre. A megbízás az első megbízással azonos eljárási rend 

szerint, több alkalommal megismételhető. A megbízás, az ESZMSZ 44. § (6) bekezdésében 

meghatározott korig szólhat.137 

 

(2) A főtitkárt tevékenységében a főtitkárhelyettes segítheti, akit a rektor véleményének 

meghallgatásával a főtitkár bíz meg 3-5 évi határozott időre. A megbízás, amely 65 éves korig 

szólhat, több alkalommal megismételhető. A megbízásra első alkalommal nyilvános pályázat 

is kiírható. 

 

119. § 

 

(1) A főtitkár: 

 

– irányítja a Rektori Hivatalon belül hozzá tartozó szervezeti egységek igazgatási és 

ügyviteli, humánerőforrás-gazdálkodási, jogi tevékenységét, felügyeletet gyakorol 

a központi szervezeti egységek és a kari hivatalok ilyen irányú munkája felett; 138 a 

Rektori Hivatal működésével kapcsolatosan törvényességi kontrollt gyakorol és 

koordinációs feladatokat lát el. 139 

 

– irányítja az egyetemi ügykezelést, felügyeli annak egyetemi szintű végrehajtását; 

 

– igazgatási és jogi kérdésekben segíti a rektor és a rektorhelyettesek munkáját; 

 

                                                
136 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
137 beillesztette a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata 
138 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
139 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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– a Szenátus titkáraként előkészíti a testület üléseit, szervezi és ellenőrzi a 

határozatok végrehajtását, gondoskodik a testületi ülések dokumentálásáról, és 

arról, hogy az érintett szervezeti egységek vezetői, a közalkalmazottak és a 

hallgatók a testületek határozatait, döntéseit, állásfoglalásait folyamatosan 

megismerhessék;140 

 

– biztosítja az Egyetemen hozott döntéseknek, határozatoknak a jogszabályokkal 

való összhangját; 

 

– a rektor vagy az egyetemi szabályzatok által meghatározott esetekben döntési, 

intézkedési jog illeti meg, a hatáskörébe tartozó ügyekben igazgatási és ügyviteli 

intézkedéseket ad ki, feladatkörében, illetve a rektor által meghatározott körben 

kiadmányozási jogkört gyakorol; 

 

– felelős azért, hogy az egyetemi igazgatás és ügyvitel megfeleljen a jogszabályok és 

egyetemi szabályzatok rendelkezéseinek, a belső ellenőrzés keretében 

folyamatosan ellenőrizteti ezek érvényesülését; 

 

– a Főtitkári Hivatal közalkalmazottai felett az Egyetem Foglalkoztatási 

Követelményrendszere (ESZMSZ 4. sz. melléklet) szerint munkáltatói jogokat 

gyakorol; 

 

–  rendelkezik a Főtitkári Hivatal költségvetési kereteivel és mindazokkal a pénzügyi 

keretekkel, amelyekre a rektor felhatalmazást ad; 

 

– együttműködik a rektorhelyettesek által felügyelt szervezeti egységek 

irányításában és ellenőrzésében, az ellátandó feladatok végrehajtását, jogait a 

munkaköri leírása határozza meg; 

 

– ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket feladatkörében a vonatkozó 

jogszabályok, az egyetemi szabályzatok, a Szenátus vagy a rektor a számára 

meghatároznak. 

 

(2) A főtitkár az egyetemi és a kari hivatalok igazgatási és ügyviteli munkája feletti 

felügyeleti jogkörében, az Egyetem és a karok vezető szerveinek határozataival kapcsolatos 

intézkedések és eljárások körében végzett tevékenysége során, a TEK és a karok vezetőinek 

előzetes tájékoztatása után jogosult az érintett szervezeti egység vezetőjétől felvilágosítást 

kérni, az ügyiratok tartalmával és az ügykezelés menetével megismerkedni. 141 

 

(3) A főtitkár tevékenységéről köteles rendszeresen beszámolni a rektornak és 

időszakosan – a rektor felkérésére – tájékoztatni a Szenátust az Egyetem igazgatási és 

ügyviteli munkájáról. 

 

b/  A Gazdasági Főigazgatóság 

 

120. § 

                                                
140 Módosította a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata 
141 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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(1) A Gazdasági Főigazgatóság a Szent István Egyetemen működő olyan központi 

szervezeti egység, amely az Egyetem gazdasági és műszaki feladatainak ellátója. Segíti az 

Egyetem vezetőinek, testületeinek, önálló szervezeti egységeinek, felkért bizottságainak 

tevékenységét. A rektornak közvetlenül alárendelt egységes gazdasági szervezet. A Gazdasági 

Főigazgatóság, mint funkcionális szervezeti egység az Egyetem gazdasági és műszaki 

teendőit a vonatkozó jogszabályok, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, a 

Gazdálkodási Szabályzat, a Szenátus, valamint a rektor jogkörébe tartozó döntések alapján 

szervezi meg és hajtja végre. Vezetője a gazdasági főigazgató, aki feladatait a rektor 

közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. 

 

A Gazdasági Főigazgatóság az Egyetem működtetéséért, a vagyon használatával, védelmével 

összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, a számviteli rend betartásáért, a zavartalan 

működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosításáért felelős: 

- ellátja a költségvetés tervezésével és az előirányzat-felhasználással, az intézmény 

hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással, a készpénzkezeléssel, a 

könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatásokkal, 

valamint a folyamatba épített belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat; 

 

- feladatkörébe tartozik a munkaerő- és bérgazdálkodás; 

 

- ellátja az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon 

használatával, hasznosításával összefüggő feladatokat, valamint az 

energiagazdálkodással és a műszaki fejlesztéssel kapcsolatos teendőket, 

 

– elkészíti az érintett gazdálkodó egységekkel együttműködve a beruházási és 

fejlesztési terveket, szervezi és folyamatosan ellenőrzi az Egyetemen, illetve az 

adott gazdálkodó egységben folyó beruházási és fejlesztési tevékenységet; 

 

– segíti és irányítja a gazdálkodó egységekben folyó gazdaság-igazgatási 

tevékenységet, és e tekintetben az Egyetem gazdálkodási szabályzatában foglaltak 

szerint törvényességi felügyeletet gyakorol; 

 

– elkészíti az Egyetem gazdálkodási szabályzatát és a Gazdasági Főigazgatóság 

ügyrendjét, valamint az Egyetem egészét érintő, a gazdálkodás, a pénzügyi 

elszámolás és a vagyonnyilvántartás rendjére vonatkozó szabályzatokat, 

 

– szervezi, koordinálja az Egyetem vagyongazdálkodását; 

 

– biztosítja a Gödöllői Kampuszon működő karok gazdálkodási, pénzügyigazgatási, 

létesítmény-fenntartási, vagyonellenőrzési, továbbá munka-, tűz- és polgárvédelmi 

feladatainak ellátását a kari és a központi feladatok költségeinek világos 

elkülönítésével; 

 

– végzi a központi szervezeti egységek gazdasági, pénzügyi és műszaki ellátásával, 

nyilvántartásával és ügyvitelével kapcsolatos feladatokat. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a Gazdasági Főigazgatóság vezetői, 

gazdasági referensei, koordinátorai, ügyintézői, valamint ügyviteli és műszaki alkalmazottai 
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részben a központi szervezeti egységben, részben a kari gazdasági igazgatóságok (osztályok) 

és más szervezeti egységek szervezetében látják el. 

 

(3) A Gazdasági Főigazgatóság szervezetét, feladat- és hatáskörét részleteiben a rektor 

által kiadott ügyrend határozza meg. 

 A gazdasági főigazgató 

 

121. §  

 

(1) A Gazdasági Főigazgatóságot a gazdasági főigazgató vezeti, akit pályázat alapján az 

állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter142 bíz meg három-öt évi határozott időre. A 

gazdasági főigazgatói pályázatok rangsorolásáról a szenátus dönt. Döntését megküldi a 

rektornak, aki a rangsorolt gazdasági főigazgatói pályázatokat továbbítja az állami vagyonért 

felelős miniszternek, mint fenntartónak. 143 

A megbízás az első megbízással azonos eljárási rend szerint több alkalommal 

megismételhető. A gazdasági főigazgató megbízása, az ESZMSZ 44. § (6) bekezdésében 

meghatározott korig szólhat.144  

 

(2) A gazdasági főigazgatót tevékenységében a főigazgató-helyettesek segíthetik, akiket a 

rektor véleményének meghallgatásával a gazdasági főigazgató bíz meg, az ESZMSZ 118. § 

(2) bekezdésének figyelembevételével. A főigazgató-helyettesek száma legfeljebb kettő lehet. 

 

122. § 

 

(1) A gazdasági főigazgató feladatait a rektor közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett 

látja el. A pénzügyi és gazdasági feladatok tekintetében a rektor helyettese. 

 

(2) A gazdasági főigazgató: 

 

– Irányítja, szervezi és ellenőrzi az Egyetem gazdálkodását és gazdasági ügyvitelét; 

 

– közvetlenül, illetve a főigazgató-helyetteseken és a kari gazdasági vezetőkön, 

(osztályvezetőkön), referenseken keresztül irányítja az Egyetem egységes 

gazdasági szervezetének munkáját; 

 

– felelős az Egyetem számviteli rendjéért, szakmai és törvényességi felügyeletet 

gyakorol a gazdálkodó egységek gazdasági, pénzügyi, számviteli munkája felett, 

ellenőrzi az ezzel kapcsolatos tevékenységüket; 

 

– az Egyetem egészét érintő gazdálkodási és pénzügyi intézkedéseket ad ki, 

feladatkörében, illetve a rektor által meghatározott körben kiadmányozási és 

utalványozási jogokat gyakorol; 

 

– a rektor által átruházott hatáskörben, a Biztonságszervezési Irodán keresztül 

gyakorolja a vagyonellenőrzéssel, a munkavédelemmel, a tűzvédelemmel, a 

                                                
142 Módosította a Szenátus 103/2010/2011 SZT számú határozata. 
143 Módosította a Szenátus 28/2012/2013 SZT számú határozata. 
144 Beillesztette a Szenátus 76/2009/2010. SZT számú határozata. 
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polgári és katasztrófa-védelemmel, továbbá a környezetvédelemmel kapcsolatos 

irányítási és ellenőrzési feladatokat; 

 

– a Gazdasági Főigazgatóság főigazgató-helyettesei, főosztályvezetői, 

osztályvezetői és alkalmazottai felett munkáltatói jogokat, a kari igazgatói, 

(osztályvezetői) és helyettesei felett, az Egyetem Foglalkoztatási 

Követelményrendszere (ESZMSZ 4. sz. melléklet) szerint szakmai felügyeletet 

gyakorol, és rendelkezik a Gazdasági Főigazgatóság költségvetési kereteivel; 

 

– ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket feladatkörében a jogszabályok, az 

egyetemi szabályzatok, a Szenátus vagy a rektor számára meghatároznak; 

 

– a rektorral egyetértésben gazdálkodik az Egyetem központi alapjaival és a 

pénzügyi keretekből származó eszközökkel. 

 

(3) A gazdasági főigazgató a Szenátus elé terjeszti jóváhagyásra az Egyetem következő 

évi költségvetésére és a tárgyévi költségvetés felosztására vonatkozó javaslatokat. 

Tevékenységéről rendszeresen beszámol a rektornak, és az Egyetem előző évi 

gazdálkodásáról évenként a Szenátusnak. 

 

(4) A gazdasági főigazgató feladat- és hatásköréről részleteiben az Egyetem Gazdálkodási 

Szabályzata és a Gazdasági Főigazgatóság Ügyrendje rendelkezik. 

 

(5)  A gazdasági főigazgató felelőssége nem érinti az Egyetem rektorának vagy az egyes 

ügyekért felelős alkalmazottak felelősségét. 

 

(6) A gazdasági főigazgató vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése nélkül az 

Egyetemet terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, 

és ilyen intézkedés nem tehető. 

 

(7) A gazdasági főigazgató átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén az Egyetem rektora 

haladéktalanul köteles gondoskodni helyettesítéséről, illetve a gazdasági főigazgatói álláshely 

megüresedése esetén annak betöltéséről. Az álláshely betöltéséig tartó átmeneti időszakra az 

intézmény vezetője írásban a gazdasági szervezet vezetői feladatainak ellátásáért felelős, 

megfelelő végzettségű alkalmazottat jelöl ki a fenntartó vezetőjének egyetértésével. 

 

 

c/  A Belső Ellenőrzési Igazgatóság 

 

123. §  

 

(1) Az egyetemi belső ellenőrzés feladatait – a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 

szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően – az Egyetem valamennyi 

szervezeti egységénél a rektornak közvetlenül alárendelt, a Rektori Hivatalba tartozó, de 

funkcionálisan független Belső Ellenőrzési Igazgatóság (a továbbiakban: BEI) látja el.145 

 

                                                
145 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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(2) A BEI vezetője a belső ellenőrzési igazgató, akit pályázat alapján az állami vagyon 

felügyeletéért felelős miniszter146 bíz meg három-öt éves időtartamra. A belső ellenőrzési 

igazgatói pályázatok rangsorolásáról a szenátus dönt. Döntését megküldi a rektornak, aki a 

rangsorolt pályázatokat továbbítja az állami vagyonért felelős miniszternek, mint 

fenntartónak.147 A megbízás az első megbízással azonos eljárási rend szerint többször is 

megismételhető. A megbízás 65 éves korig szólhat. 

 

(3) Amennyiben a karokon dolgozik belső ellenőr, azok munkájukat a BEI 

munkatársaként, a belső ellenőrzési igazgató felügyeletével végzik. 148 

 

(4) A belső ellenőr, illetve a BEI vezetője tekintetében összeférhetetlenség áll fenn és ezért 

nem vehet részt az ellenőrzésben, amennyiben  

a) az Egyetem, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének vagy alkalmazottjának a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli 

hozzátartozója;  

b) korábban az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének munkáltatói jogköre alá tartozott, a 

jogviszony megszűnésétől számított három éven belül;  

c) az ellenőrizendő szakterülettel közös, illetve kapcsolódó program vagy feladat 

végrehajtásában közreműködött, a program lezárását, illetve a feladat elvégzését követő 

három éven belül;  

d) az ellenőrzés tárgyilagos lefolytatása tőle egyéb okból nem várható el.  

 

(5) A BEI szervezetét, feladatait és működésének szabályait részleteiben a Szenátus által 

elfogadott és a rektor által kiadott Belső Ellenőrzési Kézikönyvben kell meghatározni. 

 

d/ Az Egyetemi Könyvtár149 

 

124. § 

 

(1) A Szent István Egyetem Egyetemi Könyvtára (a továbbiakban Egyetemi Könyvtár) 

nyilvános tudományos közgyűjtemény: szakkönyvtárak és az ezek keretében szakmailag 

önállóan működő levéltárak és muzeális gyűjtemények hálózata, amely az Egyetem hallgatóit, 

oktatóit, kutatóit és a gyűjtőkörnek megfelelő tudományterületek iránt érdeklődőket látja el 

információval, szolgálja a képzést és kutatást, tevékenyen részt vesz az információs kultúra 

elsajátíttatásában és terjesztésében, valamint a magyar kulturális örökség ápolásában és 

gondozásában.150 

 

Az Egyetemi Könyvtár szakkönyvtárai feladatkörükben: 

 

(a) gondoskodnak az egyetemi képzési területek és a tudományos munka igényeihez igazodó 

gyűjtemény kialakításáról, a könyvtári szolgáltatások biztosításáról; 

 

(b) rendszeres szakirodalmi tájékoztatással biztosítják az információhoz való szabad 

hozzáférést; az oktatók közreműködésével gondoskodnak az Egyetemen keletkezett 

                                                
146 Módosította a Szenátus 103/2010/2011 SZT számú határozata. 
147 Módosította a Szenátus 28/2012/2013 SZT számú határozata. 
148 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
149 Módosította és átsorszámozta a Szenátus 141/2011/2012 SZT számú határozata. 
150 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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tudásanyag feltárásáról és közzétételéről; 

 

(c) a tudományos dokumentumok tartalmi feltárásával, az elektronikus tartalomszolgáltatás és 

az intelligens tanulási környezet fejlesztésével segítik a korszerű tanulási és oktatási 

lehetőségek intézményi elterjedését, biztosítják az egyetemi szintű e-learning szolgáltatást; 

 

(d) a bel- és külföldi dokumentumkölcsönzés és kiadványcsere keretei között 

együttműködnek más hazai és külföldi könyvtárakkal; részt vesznek a különböző könyvtári, 

levéltári, egyéb szervezetek szakmai munkájában;  

 

(e) módszertani támogatást nyújtanak az intézeti, tanszéki, letéti könyvtárak működéséhez, 

összehangolják az Egyetemen belüli könyvtári együttműködést; 

  

(f) a könyvtártudomány, a könyvtár-informatikai területeken és egyéb társadalomtudományi 

kérdésekben kutatómunka végzésével részt vállalnak ezen tudományok fejlesztésében, 

valamint a kutatások gyakorlati megvalósításában; 

 

(g) lépést tartanak a korszerű infokommunikációs eszközök által nyújtott lehetőségekkel, 

könyvtári területen történő alkalmazásuk érdekében kutatásokat végeznek, az eredményeket 

közzéteszik, beépítik a képzéseikbe, hasznosítják az e-learning és az e-szolgáltatások 

fejlesztésében; 

 

(h) könyvtárhasználati és irodalomkutatási ismeretek oktatásával részt vesznek az Egyetem 

képzési rendszerében és hozzájárulnak a hallgatók felkészítéséhez az élethosszig tartó 

tanulásra; az oktatóknak folyamatos módszertani támogatást és képzést nyújtanak az egyetemi 

e-learning keretrendszer és a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) használatához; 

 

(i) igény szerint bekapcsolódnak a szakmailag érintett szakok (informatikus könyvtáros, 

levéltáros és egyéb) szak elméleti, illetve gyakorlati képzésébe;  

 

(j) könyvtári eszközökkel hozzájárulnak az általános műveltség terjesztéséhez, 

elmélyítéséhez; 

 

 (k) a szaklevéltár és kari levéltárak működtetésével biztosítják az illetékességükbe tartozó 

irattári és levéltári anyagok védelmét, nyilvántartását; tudományos és más kutatások számára 

hozzáférhetővé tételét; a közokiratok kezelésének ellenőrzését; a maradandó értékű iratok 

levéltárba adásának felügyeletét a hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint az Egyetem 

iratkezelési rendjében foglaltak alapján. 

 

(l) a könyvtárak keretében működő múzeumokban gyűjtik és bemutatják az intézmény és a 

szakterület muzeális emlékeit; elősegítik a szakmatörténeti és intézménytörténeti kutatásokat;  

 

(m) közös szolgáltatásokat biztosítanak a Szent István Egyetem számára: közös katalógus 

működtetése, adatbázisok és elektronikus dokumentumok biztosítása (konzorciumi keretben), 

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatfelvitel támogatása, felügyelete, intézményi 

adattár, archívum működtetése. 

 

(n) pályázati tevékenységet folytatnak működésük és szolgáltatásaik fejlesztése érdekében.  

 

(2) Az Egyetemi Könyvtár az (1) bekezdésben meghatározott feladatait a következő, a karok, 
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illetve a Rektori Hivatal151 fenntartásában működő szakkönyvtárak útján valósítja meg:152 

 

(a) az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtára (Jászberény); 

(b) az Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum (Budapest); 

(c) a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Békéscsabai Könyvtára (Békéscsaba); 

(d) a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gyulai Könyvtára (Gyula);153 

(e) a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (Gödöllő); 

(f) a Tessedik Sámuel Könyvtár (Szarvas); 

(g) az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtára (Budapest). 

 

(3) A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (KDKL) a (2) bekezdésben felsorolt könyvtári 

és levéltári (közgyűjteményi) hálózat központja, egyben az Egyetemi Könyvtár tagintézménye 

(szakkönyvtára) is.  

 

(4) A SZIE székhelyén működő Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár az egyetemi 

könyvtári hálózat központjaként ellátja a közös szakmai feladatok koordinációját és 

irányítását a főigazgató felügyeletével, segítséget nyújt a könyvtári hálózathoz tartozó kari, 

intézeti, tanszéki könyvtáraknak, valamint elősegíti az egységes egyetemi könyvtári hálózat 

működését. Az alábbi fő területeken lát el központi feladatokat:  
 

Könyvtári szakfeladatok ellátása 
 

(a) az egyetem képzési területei és tudományos tevékenysége számára a szakirodalmi háttér 

biztosításának összehangolása (hagyományos és elektronikus dokumentumok, online 

adatbázisok beszerzésén keresztül); 

(b) központi könyvtári szolgáltatások biztosítása; 

(c) a szakképzés, a tehetséggondozás és az innováció támogatása. 
 

Könyvtári szakinformatikai feladatok ellátása 
 

(a) az Integrált Könyvtári Rendszer szoftver és hardver elemeinek felügyelete, a hozzá 

kapcsolódó fejlesztések koordinálása; 

(b) az elektronikus tartalomszolgáltatás fejlesztése, könyvtári munkafolyamatokba történő 

illesztése és folyamatos működtetése; 

(c) a szakinformatikai és az ahhoz kapcsolódó fejlesztési, üzemeltetési tevékenységek 

koordinálása és felügyelete szakkönyvtári szinten. 
 

Egyetemi szintű, az Egyetemi Könyvtár által biztosított informatikai szolgáltatások  
 

(a) alkalmazások közül kiemelten: az E-learning Portál, az E-portfólió és az Online kutatást 

támogató alkalmazások; 

(b) az egyetemi tudásvagyon (oktatói, kutatói és hallgatói) közzétételét szolgáló repozitóriu-

mok közül kiemelten: a Képkönyvtár és archívum, valamint a PhD dolgozatok és a teljes 

szövegű publikációk gyűjteménye; 

(c) közös könyvtári kereső, valamint a belső és külső munkafolyamatokat támogató portál 

felület működtetése; 

(d) az elektronikus könyvtári szolgáltatások egyetemi szintű kiterjesztése, oktatói-hallgatói 

támogatói hálózat kiépítése a szakkönyvtárakon keresztül (Könyvtári Szolgáltatáspontok). 
 

                                                
151 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
152 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től, a kar és könyvtár 

új elnevezése 2011. október 2. napjától. 
153 A c) és d) pontokat módosította a szenátus 50/2011/2012 SZT számú határozata. 
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Szaklevéltári feladatok ellátása 
 

(a) levéltári hálózat kiépítése; 

(b) szaklevéltári tevékenység összehangolása, koordinálása, szakmai felügyelete; 

(c) az iratkezelés egyetemi szintű felügyelete; 

(d) az egyetemtörténeti feladatok koordinálása, vezetése. 
 

Szervezési, irányítási és koordinációs feladatok 
 

(a) a szakkönyvtárak szakmai koordinációja, egységes követelményrendszer bevezetése, a 

gyűjteményszervezés és az online szolgáltatások összehangolása; 

(b) a Magyar Tudományos Művek Tára intézményi feladatainak irányítása és koordinálása; 

(c) az Egyetemi Könyvtár minőségpolitikájának összehangolása; 

(d) a korszerű felhasználóképzés támogatása, felügyelete; 

(e) szakmai, módszertani támogatás biztosítása valamennyi, az Egyetemi Könyvtárat érintő 

szolgáltatás esetében; könyvtárosok szakmai képzésének támogatása; 

(f) az Egyetemi Könyvtár képviselete kari, egyetemi, hazai és külföldi fórumokon; 

(g) pályázati tevékenység és a kapcsolódó koordináció ellátása; 

(h) továbbá mindazon irányítási és koordinálási feladatok, amelyeket az egyetemi szervezeti 

és működési szabályzatban a központi könyvtár, illetve a főigazgató hatáskörébe utalnak. 

 

(5) Az Egyetemi Könyvtár fenntartója az Egyetem. Felügyeletét az Egyetemi Könyvtár 

főigazgatója útján a rektor látja el. Szakmai felügyeleti szerve a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium (NEFMI). 

 

(6) Az Egyetemi Könyvtár gazdálkodása, működési feltételei:  

(a) az Egyetemi Könyvtár a SZIE érvényes Gazdálkodási Szabályzatában meghatározottak 

szerint gazdálkodik; 

(b) a minden szakkönyvtárat érintő közös költségeket, kiemelten az integrált könyvtári 

rendszer fenntartása, adatbázisok előfizetése, MTMT intézményi költség hozzájárulás, 

repozitórium építése, e-learning, LibPortál stb., a hálózati központi könyvtár költségvetésében 

évente kell meghatározni; 

(c) a szakkönyvtárak számára az egyéb fenntartási, működési, a szakmai feladatok ellátásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételeit, valamint a gyűjtemények folyamatos fejlesztésének, 

gondozásának, a könyvtárhasználók rendelkezésére bocsátásának költségeit a Karok, illetve a 

SZIE Rektori Hivatal biztosítja; 

(d) a szakkönyvtárak könyvtári szolgáltatásaiból származó saját bevételeit az adott könyvtár 

működésére kell fordítani; 

(e) az Egyetem minden olyan bizottságába és határozathozatalra jogosult szervezetébe, mely a 

könyvtárak szakmai kérdéseivel, finanszírozásával, fenntartásával és működésével összefügg, 

meg kell hívni az Egyetemi Könyvtár főigazgatóját vagy az Egyetemi Könyvtár 

Könyvtárvezetői Kollégium delegált tagját. 

 

 (7) Az Egyetemi Könyvtár élén a főigazgató áll, akit pályázat alapján, a Szenátus véleményét 

meghallgatva a rektor bíz meg öt éves időtartamra. A megbízás az első eljárással azonos rend 

szerint több alkalommal is meghosszabbítható.  

 

(8) A könyvtári hálózat vezető testülete a (2) bekezdésben felsorolt szakkönyvtárak, továbbá a 

KDKL részlegek és létrehozott szakmai bizottságok vezetőiből álló Könyvtárvezetői 

Kollégium, amelyet a főigazgató irányít. A testület szavazati jogú tagjai: a főigazgató, a 

szakkönyvtárak vezetői, a főlevéltáros, az informatikai és e-learning részlegvezető. 
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Tanácskozási jogú tagjai a könyvtári hálózat központi könyvtárának részlegvezetői. A 

Kollégium a napirendtől függően egyéb meghívottakkal egészülhet ki. A Kollégium titkára a 

központi könyvtár titkára. 

 

(9) A főigazgató felelős az Egyetemi Könyvtár feladatainak megfelelő ellátásáért, a szakmai 

munka szervezéséért, fejlesztéséért, a használók igényeinek megfelelő szolgáltatások 

biztosításáért, a szabályszerű gazdálkodásáért.  

A főigazgató feladat- és hatásköre: 

(a) képviseli az Egyetemi Könyvtárat; összehangolja az Egyetemi Könyvtár könyvtári 

hálózatának működését, szakmai felügyeletet és ellenőrzést gyakorol munkájuk felett;  

(b) koordinálja, irányítja és ellenőrzi az Egyetemi Könyvtár éves munkáját, összehangolja, 

meghatározza belső szabályzatait, biztosítja a szabályzatokban foglaltak maradéktalan 

betartását; 

(c) felügyeli a szakkönyvtárak és a központi szolgáltatások működtetéséhez szükséges 

források biztosítását, ellenőrzi azok rendeltetésszerű felhasználását, a hálózat fejlesztését 

elősegítő pályázati és egyéb lehetőségeket kiaknázza; 

(d) a központi feladatok ellátására vonatkozóan utasítási, ellenőrzési és beszámoltatási 

jogkörrel rendelkezik; 

(e) javaslatot tesz a rektornak és/vagy a főtitkárnak, a Szenátusnak az Egyetemi Könyvtár 

működésére és fejlesztésére vonatkozóan, beszámol az éves szakmai munkáról; 

(f) véleményezési és jóváhagyási joggal rendelkezik a szakkönyvtárak vezetőinek munkaköri 

leírására vonatkozóan; 

(g) a rektor, illetve főtitkár által átruházott hatáskörben képviseleti és aláírási jogkört 

gyakorol; 

(h) összehangolja és felügyeli az Egyetemi Könyvtárban folyó minőségirányítási 

tevékenységet, biztosítja a minőségirányítási rendszer folyamatos fenntartásához, 

fejlesztéséhez szükséges feltételeket a könyvtári tevékenység minden területén; 

(i) az Egyetemi Könyvtár érdekeinek, minőségirányítási elveinek és a hatályos 

jogszabályoknak szem előtt tartásával kezdeményezi a munkatársak továbbképzését, tervezi, 

szervezi és biztosítja a szakmai kutatómunkát; 

(j) részt vesz a jelentős szakmai közösségek munkájában, s tevékenységével segíti azok 

eredményes működését; kapcsolatot tart mindazokkal az egyetemi szervezeti egységekkel, 

amelyek tevékenységéhez a könyvtár munkája kapcsolódik; 

(k) részt vesz az Egyetemi Szenátus munkájában tanácskozási joggal; tagja a Szent István 

Egyetem Közgyűjteményi Bizottságának. 

A főigazgatót munkájában a főigazgató-helyettes segíti. 

 

(10) Az Egyetemi Könyvtár keretében működő és a (2) bekezdésben felsorolt 

szakkönyvtárakat igazgatók (könyvtárvezetők) irányítják, akiket pályázat alapján, az 

ESZMSZ 4. sz. mellékletét képező, Foglalkoztatási Követelményrendszer szerinti eljárással 

az illetékes dékán, illetve Gödöllőn az egyetemi főtitkár bíz meg öt év határozott időre. A 

megbízás az első eljárással azonos rend szerint több alkalommal meghosszabbítható. 154 

 

(11) A szakkönyvtárak vezetőinek feladatai:  

(a) a szakkönyvtár képviselete a Kari Tanácsban, valamint az Egyetemi Könyvtár 

Könyvtárvezetői Kollégiumában; 

                                                
154 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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(b) a szakmai munka megszervezése, irányítása és ellenőrzése, a gyűjtemény gyarapítása, 

gondozása, a megfelelő könyvtári szolgáltatások zökkenőmentes biztosítása;  

(c) központi feladatok ellátásnak biztosítása; 

(d) véleménynyilvánítás, javaslattétel és döntés a szakkönyvtárakat érintő szakmai, gazdasági 

és szervezeti kérdésekben;  

(e) a szakkönyvtár éves munkatervének elkészítése, a munkarend meghatározása és 

betartatása; 

(f) a szakkönyvtár rendelkezésére bocsátott működési és egyéb költségvetési keret 

szabályszerű felhasználása. 

 

(12) Az Egyetemi Könyvtár szervezetének és működésének részletes szabályait, az 

ügyrendet, az Egyetemi Könyvtár Könyvtárvezetői Kollégiuma alakítja ki, amely a Szenátus 

véleményének meghallgatása után, a rektor jóváhagyásával lép hatályba. Ez alapján el kell 

készíteniük saját ügyrendjüket a szakkönyvtáraknak is, amelyet az illetékes dékán, Szarvason 

az érintett dékánok, a Gödöllői Kampuszon az egyetemi főtitkár hagy jóvá.  

  

e/ A Szent István Egyetemi Kiadó 

 

125. § 

 

(1) A Szent István Egyetemi Kiadó (a továbbiakban: Egyetemi Kiadó) a Rektori Hivatal 

keretei között működő központi szervezeti egység.155 

 

(2) Az Egyetemi Kiadó az illetékes szerzőkkel, tanszékekkel, kutatóhelyekkel és más 

szervezeti egységekkel együttműködve: 

 

 ellátja az oktatás, kutatás és szaktanácsadás körébe tartozó kiadói tevékenység 

szervezését, koordinálását és lebonyolítását; 

 segíti és szervezi a szakterületének megfelelő tankönyv és szakkönyv 

pályázatokon való részvételét; 

 működteti az egyetemi nyomdai kapacitást; 

 kiadói tevékenységhez kapcsolódó terjesztői és forgalmazási tevékenységet 

folytat; 

 közreműködik az Egyetem nyomtatványellátásában; 

 könyvkiadást végez. 

 

(3) Az Egyetemi Kiadó felügyeletét a rektor által átruházott hatáskörben az egyetemi 

főtitkár gyakorolja, igazgatóját a főtitkár javaslatára a rektor bízza meg három-öt éves 

időtartamra.  

 

(4) Az Egyetemi Kiadó feladatait, szervezetének, vezetésének és működésének szabályait 

részleteiben a Szenátus véleményének meghallgatása után a rektor által jóváhagyott ügyrend 

határozza meg. 

 

                                                
155 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 



 

 102 

f) Tankönyvkiadói Iroda 

 

126. § 

 

(1) A Tankönyvkiadói Iroda (a továbbiakban: iroda) az Egyetem szervezetében működő, a 

rektornak közvetlenül alárendelt központi szervezeti egység, amelyet a volt agrár-

felsőoktatási intézmények jogutód egyetemi és főiskolai karainak oktatási ügyekért felelős 

képviselői (a továbbiakban: intézményi képviselő (k)) alapítottak. 

 

(2) Az iroda az átjárható, lineáris kreditrendszerű képzés eredményesebb megvalósítása 

érdekében, az agrártankönyvek kiadását segítő pályázati források egységes, közös 

szervezésére, igénybevételére és felügyeletére jött létre.  

 

(3) Az iroda a (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében: 

– végzi az agrár-felsőoktatás tankönyv- és jegyzetellátását támogató pályázatok 

igénybevételének koordinációs feladatait; 

 – rendszeresen tájékoztatja alapító tagjait az aktuális pályázati lehetőségekről. 

 

(4) Az iroda élén az irodavezető áll, akit az Egyetem vezető oktatói – kivételes esetben, 

legfeljebb egy év időtartamra tudományos fokozattal rendelkező adjunktusai – közül, az 

intézményi képviselők többségi javaslata alapján, a testület elnökének felterjesztésére a rektor 

bíz meg három–ötévi határozott időre. A megbízás, amely 65 éves korig szólhat az első 

megbízással azonos eljárásban többször is meghosszabbítható. Az iroda előkészítő, 

javaslattevő és véleményező testülete az intézményi képviselőkből álló Agrártankönyv 

Kiadási, illetve Tankönyvkiadási Tanács. 

 

(5) A testület az elnökét tagjai közül egyszerű szótöbbséggel maga választja meg három-

ötévi határozott időre. 

 

(6)  Az iroda, amelynek pénzügyi forrásait a benyújtott pályázatok útján elnyert 

pénzösszegek képezik, gazdálkodási számmal és keretgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.  

 

(7)  Az iroda feladatait, szervezetének, vezetésének és működésének szabályait 

részleteiben az Agrártankönyv Kiadási, illetve Tankönyvkiadási Tanács által elfogadott és a 

Szenátus véleményének meghallgatása után a rektor által jóváhagyott ügyrend határozza meg.  

 

 

 

g) Klíma Iroda 

 

127. § 

Az Egyetemi Klímatanács központi irodája a Szent István Egyetemen létrehozott Klímairoda, 

amelynek címe: 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1., Hungary. Az akcióprogramokban kiemelt 

szerepet játszó Klímairoda szakmai munkájának felügyeletét és működési forrásinak 

biztosítását a Klímatanács elnöke, illetve a Klímatanács főtitkára biztosítja, működésének 

felügyeletét a SZIE kutatási rektor-helyettese, valamint a SZIE főtitkára együttesen látják el. 
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h) Egyetemi Közgyűjtemények 

 

128. §  
 

(1) A Szent István Egyetem közgyűjteményeket (könyvtárak, levéltárak, szak- és 

oktatástörténeti gyűjtemények, múzeumok) tart fenn. 

 

(2) A közgyűjtemények működésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásának 

segítésére a Szenátus Közgyűjteményi Bizottságot hoz létre, amelynek elnökére a rektor, egy-

egy fő kari képviselőre a Karok tesznek javaslatot. A bizottság munkájában részt vesz az 

Egyetemi Könyvtár főigazgatója, a tagkönyvtárak vezetői, a levéltárvezető/k, a 

múzeumvezető/k, az oktatási, a tudományos rektorhelyettes, a SZIE főtitkár, a gazdasági 

főigazgató és a HÖK képviselője. 

 

(3) A Közgyűjteményi Bizottság feladata:  

- a közgyűjtemények fenntartásának, irányításának és működésének támogatása; 

- a tagintézmények közötti összehangolt fejlesztési stratégia meghatározása; 

- vélemény-nyilvánítás és javaslattétel az Egyetem közgyűjteményeinek működésével 

kapcsolatos bármely kérdésben.  

i) Az Egyetemi Kollégium156 

 

129. § 

 

(1) Az Egyetemi Kollégium intézménye a Gödöllői Kampuszon, Szarvason és az egykarú 

intézményrészekben működő kollégiumokból áll. Az Egyetemi Kollégium az Egyetem 

oktatási, nevelési és szociális intézménye. Az Egyetemi Kollégium javaslattevő, koordináló és 

ellenőrző testülete a kollégiumi igazgatókból álló Egyetemi Kollégiumi Tanács (EKT). 

 

(2) Az Egyetemi Kollégiumi Tanács feladatai: 

 

a.) az Egyetemi Kollégium egységes irányítási rendszerének megvalósítása, 

b.) a kollégiumok közös céljainak meghatározása és megvalósítása, 

c.) a kiemelt pályázatok stratégiai előkészítése, 

d.) az egyetemi szintű pályázatok összehangolása, 

e.) a karközi együttműködések megszervezése, 

f.) a tapasztalatok cseréje, új módszerek bevezetésének elősegítése, 

g.) közös javaslatok kialakítása és a rektor elé terjesztése, 

h.) az EKT elnökének rendszeres beszámoltatása és tevékenységének 

ellenőrzése. 

(3) Az EKT megfelelő gyakorlattal rendelkező és neveléstudományi felkészültségű elnökét a 

testület tagjai közül a rektor javaslatára a testület tagjai többségének szavazatával legfeljebb 

öt év határozott időtartamra választja. Feladata a karok irányításával, illetve a Gödöllői 

Kampuszon működő kollégiumok munkájának összehangolása, a központi adatszolgáltatás 

körültekintő végzése. 

 

                                                
156 Módosította és a bekezdéseket átsorszámozta a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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Az EKT titkárát a testület tagjai maguk közül választják meg legfeljebb öt év határozott 

időtartamra. A titkár feladata a testület működésének koordinálása és elősegítése, az 

ügyrendben meghatározottak szerint. A testület maga alakítja ki működési rendjét 

(ügyrendjét), azzal, hogy az ügyrend a rektor jóváhagyásával lép hatályba.  

 

(4) A kollégiumok a hatályos jogszabályok, az egyetemi és kari szabályzatok, valamint 

szervezeti és működési szabályzatuk rendelkezései szerint: 

 

 otthont és megfelelő tanulási lehetőséget nyújtanak a kollégium lakóinak; 

 a kollégiumban elhelyezett hallgatók személyiségének sokoldalú, harmonikus 

fejlesztése érdekében segítik a kollégiumban folyó tanulmányi munkát, a 

szakmai és általános művelődést, valamint a szabadidő tartalmas eltöltését, külön 

figyelmet fordítva a kiemelkedő tehetségű és hátrányos szociális helyzetű, 

továbbá a fogyatékkal élő hallgatók támogatására; 

 az önkormányzati jogok gyakorlásával és módszereivel készítik fel a hallgatókat 

a közéleti tevékenységre; 

 ápolják és továbbfejlesztik a kollégiumi hagyományokat. 

 

(5) A kollégiumok általános felügyeletét az egykarú intézményrészekben az illetékes dékán, a 

Gödöllői Kampuszon az egyetemi főtitkár végzi. A gödöllői kollégiumokban lévő kari 

részlegek szakmai felügyelete az illetékes dékán hatáskörébe tartozik.  

 

(6) A kollégium vezetője az igazgató, aki a feladatait - a kollégium szervezeti és működési 

szabályzatának rendelkezései szerint - főállásban, illetve további közalkalmazotti 

jogviszonyban, vezetői megbízással láthatja el. Az igazgató mellett igazgatóhelyettesek és 

kollégiumi tanárok (nevelőtanárok) működhetnek. Az igazgatóhelyettesek az igazgatóhoz 

hasonló megbízással a kollégiumi tanárok (nevelőtanárok) pedig főállásban vagy további 

közalkalmazotti jogviszonyban látják el feladatukat. A gödöllői kollégiumok igazgatóját a 

kollégiumi küldöttgyűlés javaslatára az egyetemi főtitkár, a Gödöllői Kampuszon kívül 

működő kollégiumok igazgatóit pedig az érintett kollégium közgyűlésének javaslatára az 

illetékes dékán bízza meg. A gödöllői kollégiumok fölött az egyetemi főtitkár, a Gödöllői 

Kampuszon kívül működő kollégiumok fölött pedig az illetékes dékán gyakorolja a 

munkáltatói jogokat. A kollégiumi igazgatóhelyetteseket és a kollégiumi tanárokat az érintett 

kollégium feletti munkáltatói jogkör gyakorlója nevezi ki, illetve bízza meg. A kollégiumi 

igazgatók és igazgatóhelyettesek megbízása 3-5 évig terjedhet és többször is megismételhető. 

A megbízásra első alkalommal pályázatot kell kiírni. 65 éven felül igazgatói, 

igazgatóhelyettesi megbízás nem látható el.157 

 

(7) A kollégium szervezeti és működési rendjét, ezen belül a kollégium igazgatójának és többi 

alkalmazottjának feladatkörét, a kollégiumi hallgatói önkormányzat szervezetét és feladatait 

az érintett kollégium szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

 

(8) A kollégiumi jelentkezések elbírálási eljárásáról és szervezeti rendjéről az ESZMSZ 5. sz. 

mellékletét képező Hallgatói Követelményrendszer rendelkezik. Ezeket a rendelkezéseket 

kell érvényesíteni a kollégiumi szervezeti és működési szabályzatokban is. Ugyancsak a 

kollégiumi szervezeti és működési szabályzatokban kell rendelkezni: 

 

                                                
157 Módosította a Szenátus 103/2010/2011 SZT számú határozata az Ftv. 29.§ (5) alapján 
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 a kollégiumi tagsági viszonyból származó hallgatói jogokról és 

kötelezettségekről; 

 a kollégium működési rendjéről; 

 a kollégium által nyújtott kiegészítő szolgáltatások igénybevételének 

feltételeiről; 

 a kollégiumi együttélés szabályairól. 

 

(9) A kollégium szervezeti és működési szabályzatát a közgyűlés, illetve a küldöttgyűlés 

fogadja el és a Gödöllői Kampuszon az egyetemi főtitkár, a Gödöllői Kampuszon kívül 

működő kollégiumok esetében pedig az illetékes dékán hagyja jóvá. A szabályzat a 

jóváhagyással lép hatályba. 

 

(10) Az állami fenntartású kollégiumi épületek rendszeréhez kapcsolódnak a PPP program 

keretében a magántőke bevonásával épített diákotthoni épületek, amelyeket magánerőből 

üzemeltetnek és az Egyetem ezért bérleti díjat fizet. Az ezekben az épületekben lévő hallgatók 

részei a Gödöllői Kollégiumok szervezetének és önkormányzati rendszerének. A hallgatók 

kollégiumi jogviszonya azonos az állami fenntartású épületekben lakókéval. 

 

 

 4. Az Egyetem szervezetéhez tartozó és szervezetén kívüli gyakorló- és bázisiskolák, 

valamint a gyakorló óvoda 

 

130. § 

 

(1) Az Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán (ABPK) működő gyakorló 

általános iskola és gimnázium valamint a gyakorló óvoda és gyakorló általános iskola, (a 

továbbiakban: gyakorlóiskola) ellátják a közoktatási törvényben meghatározott feladatokat, 

továbbá az ABPK szakmai irányításával a karon folyó pedagógusképzésben és -

továbbképzésben gyakorlati nevelési – oktatási feladatokat végeznek.158 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott gyakorlóiskolák fenntartója az Egyetem, 

felügyeletét a rektor által átruházott hatáskörben az ABPK dékánja illetékes helyetteseinek 

bevonásával gyakorolja.159 

 

(3) A gyakorlóiskola igazgatóját a rektor által kiírt nyilvános pályázat alapján, a 

közoktatási törvényben meghatározott eljárás keretében, - az illetékes kari tanács és a 

Szenátus véleményének meghallgatásával – 5 évi határozott időre a rektor bízza meg. Az 

igazgató felett, a megbízás és felmentés kivételével, a munkáltatói jogokat a rektor által 

átruházott hatáskörben az illetékes dékán gyakorolja. A megbízás, az első megbízással azonos 

eljárási rend szerint, több alkalommal meghosszabbítható. 

 

(4) A gyakorlóiskola igazgatóhelyettesei, pedagógusai és egyéb közalkalmazottai felett a 

munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. A dékánnak az igazgató felett munkáltatói 

jogairól, illetve az igazgató munkáltatói jogköréről az Egyetem Foglalkoztatási 

Követelményrendszere (ESZMSZ 4. sz. melléklet) rendelkezik. 

                                                
158 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től, a kar új 

elnevezése 2011. október 2. napjától. 
159 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től, a kar új 

elnevezése 2011. október 2. napjától. 
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(5) A gyakorlóiskola fenntartói irányításáról és felügyeletéről részleteiben az ESZMSZ 

Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar kari kiegészítésében kell rendelkezni. A 

gyakorlóiskola szervezetéről és működéséről részleteiben az iskolának a közoktatási törvény 

szerint elfogadott és az illetékes dékán által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzata 

rendelkezik.160 

 

(6) A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon folyó agrár-mérnöktanár (MA) és 

mezőgazdasági szakoktató (BSc) képzés pedagógiai gyakorlati nevelési-oktatási feladatait az 

Egyetem szervezetébe nem tartozó gyakorlóiskolák, és más bázis-iskolákon belül megbízott 

vezetőtanárok, illetve szaktanárok látják el. A gyakorlóiskolai vezetőtanárok és a bázisiskolai 

oktatók a kari mérnöktanár, illetve szakoktató képzéssel kapcsolatos feladataikat szerződés 

alapján végzik, amelyet a rektor által átruházott hatáskörben a kar dékánja, a tanárképzésért 

felelős intézeti igazgatóhelyettes közreműködésével, köt velük. 

 

(7) Az ABPK szervezetében működő gyakorlóiskoláknak és a GTK-val szerződéses 

kapcsolatban álló gyakorló- és bázisiskoláknak a pedagógusképzésben és -továbbképzésben 

végzett tevékenységét vezetői ciklusonként értékelik az illetékes kari tanácsok, és 

rendszeresen vizsgálja ezt az Egyetemi Pedagógusképző Tanács is.161 

 

 
VI. AZ EGYETEMI, A KARI, AZ INTÉZETI, A TANSZÉKI VEZETŐ 

TESTÜLETEK LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDÉSE 

 

131. § 

 

(1) Az Egyetem, az oktatási és kutatási szervezeti egységek (karok, intézetek, tanszékek 

létrehozására és működésére az ESZMSZ-ben meghatározott általános szabályok érvényesek, 

de a karokra és az oktatási szervezeti egységekre ezen kívül, az ESZMSZ-nek az érintett karra 

vonatkozó szabályzat kiegészítése, továbbá szervezeti egység esetében annak ügyrendje 

további részletesebb szabályokat is tartalmazhat.162 

 

(2) Azoknál az oktatási szervezeti egységeknél, ahol a Szabályzat rendelkezései szerint az 

intézeti (tanszéki) tanács feladatait a diplomásoknak az alkalmazotti és hallgatói 

képviselőkkel kibővített, illetőleg az összes közalkalmazottnak a hallgatók képviselőivel 

kibővített értekezlete látja el, a testület működésénél érvényesíteni kell az ebben a fejezetben 

meghatározott rendelkezéseket is. 

 

(3) 163  

 A. A különböző vezető és egyéb testületekbe történő választás szabályai 

1. Általános rendelkezések 

 

132. § 

                                                
160 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től, a kar új 

elnevezése 2011. október 2. napjától. 
161 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2011. október 1-től, a kar új 

elnevezése 2011. október 2. napjától. 
162 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
163 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata. 
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(1) A egyetemi (kari stb.) vezető és más testületek megalakításánál alapelvnek kell 

tekinteni, hogy az Egyetem minden alkalmazottjának (beleértve a fő- és részfoglalkozásúakat, 

valamint a további jogviszonyban lévőket is) joga, hogy a Ftv-ben és az ESZMSZ-ben 

meghatározottak, és illetékesség szerint részt vegyen az egyetemi (kari, intézeti, tanszéki, stb.) 

testületek megválasztásában és megválasztása esetén az érintett testület munkájában.164 

Tekintettel arra, hogy a „Professzor Emeritusok” feladatait és juttatásait, nem kinevezés, 

hanem külön megállapodás rögzíti, így választójog szempontjából nem minősülnek 

alkalmazottnak.165 

 

(2) A különböző szintű testületek létrehozásakor – az (1) bekezdésben foglaltakat  

figyelembe véve - a következő általános rendelkezéseket kell betartani: 

 

  

(a) a Szenátus oktató és kutató tagjait a karoknak a választás napján közalkalmazotti 

jogviszonyban lévő oktató és kutató közalkalmazottai és az MTA Támogatott 

Kutatóhelyek Irodája alkalmazásában álló kutatók választják meg saját körükből; 

(b) a Szenátus egyéb munkakörben foglalkoztatott tagjait a nem oktató és kutató 

közalkalmazottaknak a karokon, a központi szervezeti egységekben megválasztott 

küldöttei saját körükből választják meg; 

(c) a kari tanácsok választott tagjait az ESZMSZ vonatkozó rendelkezése és az 

ESZMSZ-nek az érintett karra vonatkozó kari kiegészítése szerint választják meg 

a kar oktatói, kutatói és egyéb közalkalmazottai; 

(d) [törölve]166 

(e) az intézeti és tanszéki tanácsok tagjainak a választását az ESZMSZ-nek, valamint 

az érintett karra vonatkozó kari kiegészítésnek a kari tanácsra vonatkozó 

rendelkezései értelemszerű alkalmazásával kell az intézeti, tanszéki ügyrendben 

szabályozni;  

(f) a választások megszervezése egyetemi, kari, intézeti (tanszéki) feladat, amelyért 

az érintett szervezeti egység vezetője, a hallgatói képviselők delegálásáért pedig 

az illetékes HÖK vezetőség a felelős; 

(g) a Szenátusba a nem oktató-kutató közalkalmazottak képviselőit a karokon és a 

központi szervezeti egységekben a (b) pontban foglaltak által 10-10 fő után 

megválasztott küldöttei saját maguk közül választják meg, a küldöttválasztás 

megszervezése, a szenátusi képviselőket választó küldöttértekezlet lebonyolítása 

az egyetemi főtitkárhelyettes feladata;  

(h) a Szenátus, a kari tanácsok választását a dékáni hivatalok által kijelölt 

helyiségekben, a (g) pont szerinti küldöttértekezletet pedig a Gödöllői Kampusz 

megfelelő előadótermében, az intézeti (tanszéki) tanácsok választását pedig az 

érintett oktatási-kutatási szervezeti egységben kell lebonyolítani; 

(i) a választásokat egy fordulóban, vagy - ha az eredmény ezt szükségessé teszi - két 

fordulóban kell megtartani; 

(j) amennyiben valaki nem kívánja magát választhatóként jelöltetni, ezt a tényt 

legalább két héttel a választások megkezdése előtt köteles közölni az érintett 

választási egység igazgatási vezetőjével (főtitkár, kari titkár, dékáni  

hivatalvezető), erre a választók figyelmét külön is fel kell hívni, a bejelentést és 

tényét az Egyetemi Választási Bizottság elnökének és az illetékes szavazatszedő 

                                                
164 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
165 Módosította a Szenátus 103/2010/2011 SZT számú határozata. 
166 Törölte a a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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bizottság elnökének a tudomására hozza. A szavazatszedő bizottság elnöke erről  

tájékoztatja a választókat. 

 

(3) A különböző szintű testületek létszámát és összetételét az ESZMSZ, ill. az adott 

szervezeti egység (kar, intézet, tanszék) szabályzat kiegészítése, illetve ügyrendje határozza 

meg. 

 

(4) A 2009. január 1-jével az Egyetem részévé vált karok és az intézet esetében a 

szenátusi képviselet és választás előzetes megállapodás alapján, más elvek szerint történt. 

Esetükben az ESZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazására a következő 

választásoktól kerülhet sor. 

 

2. A választások felügyelete 

 

133. § 

 

(1) A választások törvényességi felügyeletére 5-7 tagú Egyetemi Választási Bizottságot (a 

továbbiakban: választási bizottság) kell létrehozni. A választási bizottságban helyet kell 

biztosítani az oktatók, a kutatók, az alkalmazottak és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

képviselőinek. 

 

(2) A választási bizottság elnökét és tagjait a következő választási időszakra, 3-5 évi 

időtartamra, a rektor javaslatára a Szenátus választja meg. A választási bizottság titkára, 

tanácskozási joggal az Egyetem főtitkára.  

 

(3) A választási bizottság elnöke és tagjai egyetemi, vagy kari (intézeti, tanszéki) 

tisztségviselők nem lehetnek. Amennyiben a bizottság tagját ilyen tisztségre jelölik vagy 

ilyennel megbízzák, helyette új személyt kell megválasztani. A bizottság működési rendjét 

maga alakítja ki.167 

 

(4) A választási bizottság közreműködik a választás törvényességi felügyeletében és a 

választási eredmények értékelésében. Értelmezi a választásra vonatkozó jogszabályi és 

szabályzati rendelkezéseket, állást foglal az ezzel kapcsolatos vitákban, panaszokban. A 

választás lebonyolításával kapcsolatos útmutatókat, utasításokat adhat ki. A saját karát érintő 

ügy tárgyalásában, illetve az erre vonatkozó állásfoglalásban a kar képviselője nem vehet 

részt.  

 

134. § 

 

(1) A szavazatok leadásával kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátására (szavazólapok 

elkészíttetése és kiosztása, választói névjegyzék összeállítása stb.), a leadott szavazatok 

számlálására, választási egységenként 3-5 tagú szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. A 

szavazatszámláló bizottság elnökeit és tagjait, szenátusi választás esetében a Szenátus, a kari 

tanácsok, illetve az illetékes kari tanács, az oktatási és kutatási szervezeti egységek tanácsai 

megválasztása előtt pedig az érintett intézeti (tanszéki) tanács bízza meg.  168 A hallgatói 

                                                
167 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
168 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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testületi tagok delegálásánál szavazatszámláló bizottságot a EHÖK alapszabálya szerint kell 

létrehozni. 

 

(2) A választások technikai és adminisztratív előkészítésében és lebonyolításában az 

érintett testületi szintnek megfelelő igazgatási (hivatali) egységek is kötelesek részt venni. 

Hallgatók esetében az adminisztratív (technikai) feladatokhoz az érintett kollégium és/vagy 

dékáni hivatal nyújt segítséget az illetékes hallgatói önkormányzatnak. 

 

3. A szavazás lebonyolítása és értékelése 

 

135. § 

 

(l) A Szenátus és a kari tanácsok választása esetén a szavazás első és második 

fordulójának időpontját a Szenátus, a tanszéki (intézeti) vezetőtestületi választásokat a kari 

tanács rendeli el a szavazás első napját megelőzően legalább 15 munkanappal. Egy választási 

forduló legfeljebb három egymást követő munkanapig tarthat. 169 

 

(2) Az időpontok kiírásáról a választási bizottság elnöke haladéktalanul írásban értesíti a 

karok igazgatási vezetőit (kari titkár, hivatalvezető) akik ezután: 

 

(a) Intézkednek a választásra jogosultak és a választhatók névjegyzékének az 

összeállításáról. A névjegyzékeket karonként, oktatói (kutatói) és a kari 

kiegészítésben meghatározottak szerint rétegenként kell legkésőbb a választás 

napját megelőző ötödik munkanap végéig összeállítani. Külön névjegyzéket kell 

készíteni a küldöttválasztásokhoz. 

 

(b) A választási névjegyzékek elkészülte után valamennyi, a szavazási egységhez 

tartozó választót írásban kell értesíteni a szavazás pontos időpontjáról, tartamáról, 

helyéről, a szavazás módjáról és más a választással kapcsolatos tudnivalókról. 

Ahol ez elegendő, az értesítés történhet a szervezeti egység vezetőknek írt 

körlevéllel, hirdetmény formájában és e-mail-ben is. Biztosítani kell, hogy 

valamennyi választásra jogosult időben és teljes körben kapjon tájékoztatást a 

szavazásról. Az értesítést legalább a szavazás napja előtt 5 munkanappal ki kell 

küldeni.  

 

(3) A választás második fordulójáról az illetékes szavazatszedő bizottság a választható 

jelöltek nevének feltüntetésével küldi ki a (2) bekezdés (b) pontjában foglaltaknak megfelelő 

értesítést. A szavazatszedő bizottság elnöke az első és második forduló előtt és idején más 

figyelemfelhívó módszereket is alkalmazhat a szavazáson való megjelenés ösztönzésére (pl. 

szórólap, plakát, email).  

 

(4) Amennyiben második fordulóra is sor kerül, a választói névjegyzékeket felül kell 

vizsgálni és szükség szerint módosítani kell. Módosításra van szükség, ha változott a 

közalkalmazotti jogviszonyban lévők száma, illetve a választásra jogosultak választás 

szempontjából figyelembe veendő besorolása.  

 

 

                                                
169 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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136. § 

 

A központi szervezeti egységek, és a karok nem oktató-kutató közalkalmazottai által történő 

küldöttválasztásáról, illetve a nem oktatói-kutatói képviselőt a Szenátusba megválasztó 

küldöttértekezlet lebonyolításáról az ESZMSZ 141. és 142. §-ok rendelkeznek. 

 

137. § 

 

(1) A szavazás titkosan, szavazólistán történik, amelyen betűrendben, illetve karonként az 

oktatók és kutatók kerülnek felsorolásra, rétegenkénti bontásban. A nem oktatói- kutatói 

közalkalmazotti listán szintén betűrendben, de elkülönítve kell a központi szervezeti 

egységek, a Gödöllői Kampusz és a nem gödöllői karok küldötteinek a névsorát feltüntetni. A 

karokon belüli oktatási szervezeti egységek nem oktató-kutató közalkalmazottainak nevét az 

ESZMSZ vonatkozó kari kiegészítése szerint kell az érintett kar névsorában feltüntetni. Nem 

tüntethetők fel a központi szervezeti egységek névsorában azok, akik az Egyetem 

közalkalmazottai, de eredeti munkahelyük valamelyik kar, és itt csak intézményen belüli 

további jogviszonyban dolgoznak. Ezeket eredeti karuk névsorában kell feltüntetni. A 

szavazólap tartalmazza a megválasztható testületi tagok számát is. Második forduló esetén a 

szavazólapokon a fenti bontásban, de csak azok nevét kell feltüntetni, akik a második 

fordulóban indulhatnak. A szavazólapokat szigorú számadást képező nyomtatványként kell 

kezelni, és azokat a választások után egy évig a választási egység irattárában kell megőrizni, 

majd az iratselejtezés szabályai szerint megsemmisíteni.  

 

(2) A választó a szavazólapot a szavazatszedő bizottságtól aláírása ellenében veszi át. A 

szavazatszedő bizottság jogosult a választótól személyazonossága igazolását kérni. Ez 

történhet személyi igazolvánnyal vagy más hivatalos, arcképes igazolvánnyal (pl. útlevél, 

intézményi belépő, jogosítvány stb.). 

 

(3) A szavazásnál legfeljebb annyi nevet kell aláhúzni vagy az előírt módon megjelölni, 

ahány testületi tagot az adott rétegből meg lehet választani. Érvénytelen az a szavazat, 

amelyen a megválasztható jelölteknél többet húztak alá vagy jelöltek meg, illetve amelyet 

teljesen áthúztak. Amennyiben a leadott szavazatok több mint 25 %-a érvénytelen, a szavazást 

meg kell ismételni. 

 

(4) A szavazatokat a szavazatszedő bizottság által lezárt és lepecsételt ládákban kell 

összegyűjteni. A szavazás lezárása után a szavazatgyűjtő ládákat kizárólag az illetékes 

szavazatszedő bizottság bonthatja fel. A szavazatszámlálásról jegyzőkönyvet kell készíteni, 

amelyet a szavazatszedő bizottság elnöke és tagjai írnak alá. A jegyzőkönyvet a Szenátus 

tagjainak választásánál az Egyetem főtitkárának, mint a választási bizottság titkárának kell 

megküldeni, aki az eredményeket összesíti és erről tájékoztatja a választási bizottság elnökét 

és a rektort. A kari tanács tagjainak választásánál a jegyzőkönyv egyik példányát a kari 

titkárnak (dékáni hivatal vezetőjének), egy példányát pedig az egyetemi főtitkárnak kell 

megküldeni. Az intézeti (tanszéki) tanácsok megválasztásánál a jegyzőkönyv egyik példányát 

az oktatási szervezeti egység vezetőjéhez, másik példányát a dékánhoz kell eljuttatni.  170 

 

(5) A szavazóhelyiségben, illetve a szavazatok összeszámlálásánál kizárólag az illetékes 

szavazatszedő bizottság és a választási bizottság tagjai, a rektor, a dékán, az egyetemi főtitkár, 

oktatási szervezeti egységek esetében annak vezetője, továbbá a szavazás technikai feltételeit 

                                                
170 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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biztosítók tartózkodhatnak. A szavazás titkosságáért, illetve a szavazóhelyiség rendjéért a 

szavazatszedő bizottság elnöke a felelős.  

 

138. § 

 

(1) A szavazás első fordulója akkor érvényes, ha azon a szavazásra jogosultak 

rétegenkénti több mint 50%-a részt vesz. Ennek hiányában második választási fordulót kell 

tartani, amely a résztvevők számától függetlenül érvényes.  

 

(2) Az első fordulóban azokat kell megválasztottnak tekinteni, akik a leadott szavazatok 

több mint 50%-át megkapták. Amennyiben a megválasztható testületi tagok számánál többen 

kapták meg ezt a szavazati arányt, akkor a megválasztásról a leadott szavazatok száma dönt. 

Azonos számú szavazatot kapottak között sorsolással kell dönteni.  

 

(3) Abban az esetben, ha az első forduló az (1) bekezdés szerint érvénytelen, a szavazást 

változatlan feltételekkel meg kell ismételni. Ugyancsak második fordulót kell tartani a 

betöltetlen helyekért abban az esetben, ha szükséges számú jelölt nem kapta meg a (2) 

bekezdésben meghatározott szavazati arányt. Ez esetben a második fordulón a megválasztható 

jelöltek kétszerese indul – a kapott szavazatok sorrendjében - azok közül, akik az első 

fordulóban a legtöbb szavazatot kapták. Amennyiben a második fordulóba így bejutott 

jelölteken kívül többen is rendelkeznek az utolsó jelölttel megegyező számú szavazattal, ezek 

mindegyike felkerül a szavazólapra. Ez esetben a jelöltek száma meghaladhatja a választhatók 

kétszeresét. A második fordulóban a választható létszámon belül azok tekintendők 

megválasztottnak, akik a legtöbb szavazatot kapták. Az azonos szavazatot elért több jelölt 

esetén sorsolással kell eldönteni a megválasztottak személyét. A sorsolást a szavazatszedő 

bizottság végzi el. Ennek tényét és eredményét a szavazatszámlálásról készített 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  

 

139. § 

 

A hallgatók képviselőiket a Szenátusba, a kari tanácsokba, illetve más egyetemi, illetve kari 

vezetőtestületekbe, valamint az intézeti és tanszéki tanácsokba a hallgatói önkormányzat 

alapszabályában meghatározott rendelkezések szerint delegálják. 

 

 

 

140. § 

 

Az intézeti és tanszéki tanácsok tagjainak választásánál, az érvényesség és az eredmények 

magállapításánál értelemszerűen kell alkalmazni az ESZMSZ rendelkezéseit.  

 

 

4. A Szenátus nem oktató-kutató közalkalmazott tagjának megválasztása 

 

141. § 

 

(1) A Szenátus nem oktató-kutató közalkalmazott tagját (tagjait) a központi szervezeti 

egységek, a Gödöllői Kampusz és a nem gödöllői karok küldöttei küldöttértekezletükön saját 

maguk közül választják meg. 
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(2) A választás első fordulója időpontjának az ESZMSZ 135. § (1) bekezdése szerinti 

elrendelése után az ESZMSZ 135. §. (2) bekezdésnek (a) pontja szerint a jelen § (1) 

bekezdésben meghatározott szervezeti egységekben el kell készíteni a küldöttválasztáshoz a 

választási névsorokat, egyidejűleg bejelentve az egyetemi főtitkárnak a küldöttválasztás 

időpontját (időpontjait). A küldöttválasztást a szenátusi választás első fordulójának kijelölt 

napját megelőzően legalább tíz nappal kell lebonyolítani. A megválasztott küldöttek névsorát 

az egyetemi főtitkárnak171 kell megküldeni, aki ezek alapján elkészíti a küldöttértekezletre a 

szavazólapokat és mindezekről tájékoztatja az Egyetemi Választási Bizottság elnökét.  

 

(3) A küldöttek megválasztását az érintett szervezetekben, szervezeti egységenként, titkos 

szavazással úgy kell lebonyolítani, hogy mindenki, aki a választói névjegyzéken szerepel 

választó és választható. 10 közalkalmazott választhat egy küldöttet, illetve minden szervezeti 

egység legalább egy küldöttet választhat. A választás során azt a küldöttet kell 

megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb szavazatot szerezte meg és a szavazatok legalább 

25%-át megkapta. Amennyiben a megválasztható küldötteknél többen vagy kevesebben 

kapták meg ezt az arányt, illetve senki sem kapott ennyi szavazatot, értelemszerűen az 

ESZMSZ 138. §-ának (2) és (3) bekezdései szerint kell eljárni. A küldöttválasztás előtt - a 

választók létszámától függően - legfeljebb 3 tagú szavazatszedő bizottságot vagy 

szavazatszedőt kell nyílt szavazással választani. A küldöttválasztásról jegyzőkönyvet kell 

felvenni, amelyet a szavazatszedő bizottság és a szervezeti egység vezetője írnak alá. A 

jegyzőkönyvek egy példányát a szervezeti egység irattárában kell megőrizni, a másik 

példányát az egyetemi főtitkárnak kell megküldeni. A küldöttválasztásokat az egyetemi 

főtitkárhelyettes köteles szúrópróbaszerűen ellenőrizni. A küldöttválasztás megszervezéséért 

és lebonyolításáért a szervezeti egység vezetője a felelős.  

 

142. § 

 

(1) A nem oktatók-kutatók szenátusi képviselő(it) megválasztó küldöttértekezletet a 

küldöttek névsorának beérkezése, és a szavazólapok elkészítése után az egyetemi 

főtitkárhelyettes hívja össze a Szenátustag választás első fordulójának valamelyik napjára 

Gödöllőn, a küldöttek számának megfelelő teremben úgy, hogy ez az oktató és kutató 

küldöttek választását ne zavarja. A küldöttértekezlet akkor határozatképes, ha azon a 

küldöttek több mint fele megjelent. Ellenkező esetben az ESZMSZ 138. § (1) bekezdése 

szerint kell eljárni.  

 

(2) A küldöttértekezletet az egyetemi főtitkár172 (levezető elnök) vezeti. Az értekezlet 

létszámának megállapítása után, amennyiben az határozatképes, a levezető elnök javaslatára 

nyílt szavazással elnökből és két tagból álló Szavazatszedő Bizottságot kell választani. Ezután 

a küldöttek az ESZMSZ 137. § rendelkezései szerint veszik át a szavazólapokat és adják le a 

szavazatukat. A szavazás értékelése az ESZMSZ 138. § -ban foglaltak szerint történik. 

Amennyiben a küldöttértekezlet ezzel egyetért, a küldöttek megvárják a szavazatok 

kiértékelését, és szükség esetén az ESZMSZ 138. § (3) bekezdése szerint megtartják a 

második fordulót is. Ellenkező esetben, sikertelen első forduló esetén a Szenátus által 

meghatározott későbbi időpontban kell a szavazást megismételni. A küldöttértekezleten 

történt szavazásról az ESZMSZ 137. § (4) bekezdése szerint kell a jegyzőkönyvet felvenni és 

azt kezelni.  

 

                                                
171 módosította a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata 
172 módosította a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata 
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(3) A küldöttértekezlet technikai és adminisztrációs feltételeinek biztosítását a Rektori 

Hivatal végzi. 173 

 

(4) A jelen szakaszban nem rendezett kérdésekben az ESZMSZ 131-142. §-ainak 

rendelkezései szerint kell eljárni, illetve az Egyetemi Választási Bizottság állásfoglalását kell 

kérni. 

 

5. A különböző szintű tanácsok bizottságainak létrehozása 

 

143. § 

 

(1) Az egyetemi, kari és egyéb testületek által létrehozott, illetve az adott szervezeti 

egység szabályzata (ügyrendje) alapján működő bizottságokat a vonatkozó szabályzat szerint 

kell létrehozni. Amennyiben a vonatkozó szabályzat ennek megoldására választást ír elő, a 

végrehajtás módjának kialakítása az érintett testület hatáskörébe tartozik. A Szenátus 

bizottságai esetében külön figyelmet kell fordítani az ESZMSZ 49.§ (3) bekezdésében 

foglaltakra. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a bizottságok tisztségviselőire és tagjaira 

a vonatkozó szabályzatban meghatározottak szerinti egyetemi vezető (rektor, elnök-

rektorhelyettes, dékán, igazgató, tanszékvezető, a bizottság elnöke stb.) vagy bármely tag tesz 

javaslatot. A javaslat során törekedni kell arra, hogy a jelöltek száma legalább kétszerese 

legyen a megválasztható személyek számának. A választásnál egyebekben a jelen fejezetben a 

testületi határozathozatalra megfogalmazott rendelkezések szerint kell eljárni. 

 

(3) Listás választás esetén a listán szereplő személyekre a (2) bekezdésben meghatározott 

vezető tesz javaslatot. A választási listát azok nevével is ki kell egészíteni, akiket a választásra 

jogosultak legalább 10%-a írásban vagy szóban javasol. A javaslatokról vita nyitható, de a 

listára való felvétel ügyében szavazás nem rendelhető el. 

 B. A különböző szintű testületek tagjainak jogállása 

1. A testületi tagság időtartama 

 

144. § 

 

(1) A megválasztott szenátusi, és kari tanácstagok részére az Egyetemi Választási 

Bizottság elnöke, az intézeti (tanszéki) tanácsok tagjai részére pedig az igazgató 

(tanszékvezető) ad ki megbízólevelet. 

 

(2) Amennyiben már megválasztott testületi tagot bíznak meg a testület szintjének 

megfelelő olyan vezetőnek, aki tisztsége alapján is jogosult a testületi tagságra, vagy a 

megválasztott testületi tag indokolt eset miatt (pl. betegség, tartós külföldi kiküldetés vagy 

különleges méltánylást érdemlő más ok) nem tudja vállalni a testületi tagsággal járó 

kötelezettségeket, helyébe az a jelölt lép, aki az adott választási egységben és rétegben az 

ESZMSZ 138. §-a (2), illetve (3) bekezdése szerint az őt követő legtöbb szavazatot kapta. 

Ilyen esetben a megbízás a testület mandátuma lejártának időtartamáig tart. 

                                                
173 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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A választott testületi tagság a Szenátus, a kari tanácsok, valamint az intézeti (tanszéki) 

tanácsok esetében legalább három évre és legfeljebb öt évre terjed ki. A választott tagság 

megismételhető.174 

 

(3) A testületi tagság megszűnik: 

 

– a (2) bekezdésben meghatározott idő elteltével; 

– a tag halálával; 

– a tagnak az Egyetemmel, ill. az érintett szervezeti egységgel fennálló 

munkaviszonyának, közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésével;  

– a tagnak a testületi tagságról történő lemondásával;  

– a testület hivatalból tagjának az erre feljogosító megbízása megszűnésével, a 

választott tag rétegképviseletének megfelelő besorolása megváltozásával, a 

hallgató hallgatói jogviszonya megszűnésével vagy szünetelésével;  

– a testület tagjának három hónapot meghaladó belföldi vagy külföldi távolléte 

esetén (kiküldetés, munkavállalás, GYES, GYED stb.);  

– a testület tagjának visszahívásával; 

– minden olyan egyéb esetben, amikor az érintett testületekre vonatkozó szabályzat 

(ügyrend) ezt előírja. 

 

(4) Amennyiben a testületi tagság a (3) bekezdés második–hetedik francia bekezdése 

alapján szűnik meg, pótlása az érintett testület döntésétől függően a (2) bekezdésben foglaltak 

szerint vagy új személy megválasztásával történik. 

 

 

 2. A testületi tag visszahívása 

 

145. § 

 

(1) A testületi tag visszahívható. Ezt az őt megválasztók legalább 25 %-a írásban 

kezdeményezheti. A kezdeményezést az Egyetemi Választási Bizottság elnökének kell 

benyújtani, aki kezdeményezi a Szenátusnál, vagy az illetékes kari tanácsnál a visszahívásról 

döntő szavazás elrendelését, annak időpontja kitűzését. 175 

 

(2) A visszahívásnál azok dönthetnek, akik a testületi tagot megválasztották A visszahívó 

szavazást értelem szerint az ESZMSZ VI. fejezete A/ alfejezete 3. pontjának rendelkezései 

szerint kell lebonyolítani. A visszahívó szavazás előkészítésének és lebonyolításának 

felügyeletét az Egyetemi Választási Bizottság elnöke látja el. 

 

(3) A visszahívásról szóló szavazás egyfordulós, a szavazás akkor érvényes, ha azon a 

szavazásra jogosultak több, mint 50 %-a részt vesz. A visszahívásra vonatkozó döntés akkor 

érvényes, ha a szavazók több mint 50 %-a igennel szavazott. Ennek hiányában a visszahívás 

nem érvényes. 

 

                                                
174 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
175 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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3.  A testületi tagok kötelességei és jogai 

 

146. § 

 

(1) A különböző szintű testületek tagjainak joguk és kötelességük, hogy részt vegyenek az 

adott testület munkájában, javaslataikkal, véleményükkel elősegítsék annak eredményes 

működését. 

 

(2) A testületek tagjai kötelesek: 

 

– a testület ülésein részt venni, akadályoztatás esetén távolmaradásukat előre be kell 

jelenteniük a testület elnökének vagy titkárának; 

 

– működésük során a jogszabályokat és az egyetemi szabályzatokat betartani, az 

állami, szolgálati és hivatali titkot megőrizni; 

 

– a testület tevékenységéről választóik kívánságára beszámolni. 

 

(3) A testületek tagjai jogosultak: 

 

– a testület ülésén annak hatáskörébe tartozó bármely kérdésben intézkedést 

(szabályozást, fejlesztést) kezdeményezni; 

 

– a testület ülésén a működési szintnek megfelelő állami vezetőkhöz kérdést intézni; 

 

– az adott szervezeti egység vezetőjének engedélyével minden olyan felvilágosítást, 

információt megkapni, minden olyan ügyiratba betekinteni, amely a testületi 

tagságukból fakadó feladataik ellátásához szükséges; 

 

– a testületi munkához a testület szintjének megfelelő igazgatási szervezeti egység 

(hivatal, titkárság stb.) adminisztrációs, technikai segítséget (gépelés, 

sokszorosítás stb) igénybe venni. 

 

(4) A testületek tagjait megbízatásuk teljesítése és az ezzel összefüggő tevékenységük 

miatt hátrány nem érheti. Ilyen esetben a testületi tag a testületéhez fordulhat jogorvoslatért. 

 

(5) A testületek választott tagjait sem a tanácskozásban, sem a szavazásban helyettesíteni 

nem lehet. A testületekben tisztségük alapján résztvevő tagokat helyettesük (rektorhelyettes, 

dékánhelyettes, stb.) teljes jogkörrel helyettesítheti. 

 

 C. A különböző szintű testületek működésének általános szabályai 

1. A testületek összehívása 

 

147. § 

 

(1) Az újonnan megválasztott testület első ülését, a testület megválasztását követően 

legkésőbb 15 napon belül, a testület elnöke, amennyiben ez nem ismert, annak legidősebb 
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tagja (korelnök) hívja össze. Erről az egyetemi főtitkár, a kari titkárok (hivatalvezetők) 

értesítik a korelnököt. 

 

(2) A különböző szintű testületeket szükség szerint, de évente legalább két alkalommal a 

testület elnöke köteles összehívni. A testületet 8 napon belül össze kell hívni akkor is, ha a 

tagok 25%-a az indok megjelölésével ezt írásban kéri. Ebben az esetben a testület dönt arról, 

hogy tárgyalni kívánja-e a napirendre javasolt kérdést. Amennyiben az elnök a testület 

összehívását ilyen esetben elmulasztja, az összehívásra a kezdeményezők jogosultak. 

 

(3) Az érintett testület ülésének időpontját és napirendjét az ülés előtt legalább 6 nappal 

írásban kell közölni a testület tagjaival, és egyidejűleg meg kell küldeni a napirendhez 

készített írásbeli előterjesztéseket. A Szenátus kivételével,176 a testületek üléseiket 

videokonferencia útján is megtarthatják, kivéve ha a törvény eltérő rendelkezést nem 

tartalmaz.  

 

(4) Kivételes esetben a testületek összehívására jogosultak rendkívüli ülés összehívását is 

kezdeményezhetik az indokok pontos megadásával. Rendkívüli ülés esetén a meghívót és az 

ülés anyagát az ülés előtt legalább 3 nappal kell kézbesíteni. A rendkívüli ülés megtartásáról 

az összeült testület határoz. 

 

(5) A vonatkozó szabályzat rendelkezésein túlmenően az elnök a testület ülésére 

tanácskozási joggal, esetenként vagy állandó jelleggel egyetemi vagy Egyetemen kívüli 

személyeket is meghívhat. Az egyes napirendi pontok előadói – amennyiben nem tagjai a 

testületnek – tanácskozási joggal vehetnek részt a napirend vitájában. 

 

2. A testületek tisztségviselői 

 

148. § 

 

A különböző szintű testületek elnökei az Egyetem, a kar, az intézet, a tanszék vezetői (rektor, 

rektorhelyettes, dékán, igazgató, tanszékvezető). 177 A testület titkára a Szenátus esetében az 

egyetemi főtitkár, aki a testületnek szavazati joggal nem rendelkező tagja.178 A kari, intézeti, 

tanszéki stb. vezetőtestületek esetében a titkár a testület által választott testületi tag, vagy az 

érintett szervezeti egység szabályzatában (ügyrendjében) meghatározott személy. 179 

3. A testületi tanácskozás alapvető szabályai 

 

149. § 

 

(1) A testület akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagjainak 

legalább 60%-a jelen van. 

 

(2) Az ülést az elnök, az alakuló ülést – amennyiben a testületnek még nincs elnöke – a 

korelnök vezeti. 

 

                                                
176 módosította a Szenátus 145/2009/2010. SZT számú határozata, az OKM 1414/2010 sz. ügyirata alapján 
177 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
178 Módosította a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata. 
179 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata. 
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(3) Az ülés megnyitása után az elnök bejelenti azokat, akik az ülésről kimentették 

magukat. Ezután a titkár létszámellenőrzést tart, megállapítja a határozatképességet. Ezt 

kétség esetén minden határozathozatal előtt vizsgálni kell. Ezután az elnök ismerteti az ülés 

tárgysorozatát. A napirendről a testület szavazással dönt. 

 

(4) Az ülés tárgysorozatát a testület tagjaival az ülés előtt legalább 6 nappal (rendkívüli 

ülés előtt 3 nappal) megküldött meghívóban közölni kell. Ettől eltérni, ill. ezt bővíteni a 

testület jogosult. Erre javaslatot az elnök, illetve bármelyik testületi tag tehet. Az eltérést 

indokolni kell, amelynek elfogadásáról a testület nyílt szavazással határoz. 

 

(5) A testület tagjai rendkívüli javaslatukat a testület ülését megelőzően legalább 24 

órával írásban terjeszthetik elő az elnökhöz. Az elnök a javaslatot az ülésen a tárgysorozat 

tárgyalása előtt veti fel, egyidejűleg állást foglalva a napirendre tűzésről, ill. annak 

időpontjáról is. Az ügyben az előterjesztő indokolhat, majd az előterjesztés napirendre 

tűzéséről, beleértve az időpontot is a testület határoz. 

 

(6) A testület tagjai a (7) bekezdésben meghatározottakhoz interpellációt intézhetnek. Az 

interpellációt az ülés előtt legalább 3 nappal a testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az 

interpellációra az interpellált az ülésen köteles válaszolni, és válaszát az interpelláló tagnak 

írásban is köteles megküldeni. Az interpellációra adott válasz után az interpellálónak 

viszontválaszra van lehetősége. Amennyiben az interpelláló a kapott választ nem fogadja el, a 

válasz elfogadásáról, illetve elutasításáról a testület vita nélkül határoz. Ha a választ a testület 

nem fogadja el, az ügy megvizsgálására, illetve a szükséges javaslatok megtételére bizottságot 

kell alakítani. 

 

(7) A különböző testületek tagjai a következő vezetőkhöz intézhetnek interpellációt, 

illetve kérdést:180 

 Szenátus: rektor, rektorhelyettesek, dékánok, egyetemi főtitkár, gazdasági 

főigazgató, 

 kari tanács: rektor, dékán, dékánhelyettesek, kari titkár (hivatalvezető), kari 

gazdasági vezető, 

 intézeti (tanszéki) tanács: dékán, igazgató, igazgatóhelyettes, tanszékvezető, 

tanszékvezető helyettes, 

 

(8) A testület tagjai a (7) bekezdésben meghatározott vezetőkhöz az ülésen kérdést 

intézhetnek. A kérdésre lehetőség szerint az ülésen kell válaszolni. 

 

(9) A testület ülésén a felszólalóknak az elnök adja meg a szót. A vitában felszólalási joga 

van a testület tagjainak és a tanácskozási joggal meghívottaknak. 

 

(10) A testületi vita korlátozásáról, ill. a hozzászólások időtartamának meghatározásáról a 

testület többségi szavazattal dönt. 

 

 

 

                                                
180 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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4. A testületi ülések nyilvánossága181 

 

150. § 

 

(1) Az egyes szervezeti szinteken működő testületek a következők szerint nyilvánosak: 

 

– a Szenátus: az Egyetemmel közalkalmazotti vagy hallgatói jogviszonyban állók, 

valamint az Egyetem magántanárai és címzetes oktatói számára;182 

 

– a kari tanács: az Egyetem vezetői, a munkaviszonyban álló kari 

közalkalmazottak, a kar hallgatói valamint a kar magántanárai és címzetes oktatói 

számára;  

 

– az oktatási szervezeti egységek tanácsa: a kar vezetői, az oktatási szervezeti 

egység közalkalmazottai, magántanárai, valamint címzetes oktatói és az egység 

által oktatott hallgatók számára. 

 

A nyilvánosság technikai feltételeinek – a lehetőség határain belül történő – biztosítása a 

testület titkárának a feladata. 

 

(2) A testület előterjesztései, jegyzőkönyvei és határozatai – beleértve a gazdálkodásra 

vonatkozó dokumentumokat – az intézmény oktatói, tudományos kutatói, hallgatói és más 

dolgozói számára nyilvánosak. Ennek biztosítására a felsorolt dokumentumokat a Szenátus és 

a kari tanácsok esetében az illetékes szervezeti egység könyvtárában, az oktatási szervezeti 

egységek tanácsai esetében pedig az intézeti (tanszéki) könyvtárban vagy adminisztrációban 

kell elhelyezni. Állami vagy szolgálati titkot képező dokumentum esetén a vonatkozó 

jogszabály szerint kell eljárni. 

 

(3) A testületek határozatait az egyetemi (kari, intézeti, tanszéki) hirdetőtáblákon, a 

könyvtári olvasótermekben, intézeti (tanszéki) adminisztrációban kell elhelyezni, valamint 

lehetőség szerint az egyetemi és kari (intézeti) tömegkommunikációs eszközökön (egyetemi, 

kari, intézeti újság, kollégiumi rádió, honlap stb.) közzé kell tenni. 

 

(4) A testület zárt ülését, ill. ezen testületi ülés jegyzőkönyveinek, határozatainak 

bizalmas kezelését – az állami és szolgálati titok felsőbb szerv által minősített eseteit kivéve – 

az érintett testület rendelheti el többségi szavazással. 

 

5. A határozathozatal 

151. § 

 

(1) A testület határozatait általában nyílt szavazással, ha a törvény ennél magasabb 

szavazati arányt nem ír elő – jelenlévő tagjai egyszerű többségének szavazatával hozza.183 

 

(2) Titkos szavazást kell elrendelni, ha a tanács személyi ügyekben dönt, vagy véleményt 

nyilvánít, illetve ha a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok több mint 20%-a a titkos 

                                                
181 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
182 Módosította a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata. 
183 Módosította a Szenátus 28/2012/2013 SZT  számú határozata. 
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szavazás elrendelését kéri. Ez utóbbitól eltérően a Szenátus vonatkozásában akkor kell titkos 

szavazást tartani, ha jelen lévő tagjai több mint 50 %-a azt kéri.184 A titkos szavazás 

lefolytatását szavazatszedő bizottság végzi, amelyet a testület esetenként választ meg. A 

testület határozatait titkos szavazás esetén is a jelenlévők egyszerű többségével hozza. 

 

(3) Ha a jelen lévő szavazati joggal rendelkező tagok 20%-a kéri, név szerinti szavazást 

kell elrendelni, kivéve a személyi ügyeket. 

 

(4) A titkos szavazás általában szavazólappal történik, amelyen a szavazás céljának (tárgy 

vagy személy) feltüntetésével az "igen" és a "nem" szavazat megjelölésére külön rovatokat 

kell biztosítani. A szavazat + vagy x jellel jelölhető.  

 

(5)185  

 

(6) Ha a testület nem döntési jogkörében jár el, hanem véleményt nyilvánít vagy állást 

foglal, a szavazati arányokat kell közölni. 

 

(7) 151.§ (7) Kivételesen sürgős esetben, amennyiben a Szenátus (kari tanács) 

összehívására idő hiányában nem kerülhet sor, vagy rendkívüli összehívása aránytalan 

költségtöbbletet okozna, a rektor (a rektortól kapott felhatalmazás alapján rektorhelyettes, 

főigazgató, kari tanács esetén a dékán), illetőleg távollétében az egyetemi főtitkár (a kari 

tanács titkára) írásban, elektronikus úton az erre kialakított Ehho rendszer és tárhely 

(www.ehho.szie.hu) alkalmazásával is kérheti a testület szavazati jogú tagjainak 

állásfoglalását a testület véleménynyilvánítási hatáskörébe tartozó olyan, nem személyi 

jellegű kérdésekben, amelyek nem érintik az Egyetem (a kar) alaptevékenységét, s amelyben 

a döntés a rektort (a dékánt), illetőleg az oktatásért felelős minisztert illeti meg.  

Indokolt esetben a Szenátus, illetve a kari tanács döntési, javaslattevő (véleményező) 

hatáskörébe tartozó kitüntetés odaítélésének ügyében is kérhető ilyen módon állásfoglalás, de 

ez esetben biztosítani kell, hogy a testület tagja szavazatát névtelenségének fenntartásával 

adhassa le az Ehho rendszer és tárhely (www.ehho.szie.hu) alkalmazásával. Amennyiben 

ilyen esetben a testület választott tagjainak l5%-a az eljárás ellen tiltakozik, a testület jelenléti 

ülését kell összehívni.186 187 

 

(8) 188 

 

(9) A Szenátus ülésén lehetőség van elektronikus szavazógép használatára. A készülék mind 

nyílt, mind titkos szavazásra alkalmas. A készülékkel személyi jellegű kérdésben titkos 

szavazás olyan módon történhet, hogy az érintettekre egyesével, betű szerinti sorrendben 

külön-külön szavaz a testület. Amennyiben a készülék valamilyen okból nem használható, 

úgy a szavazás az általános szabályok szerint történik.189 190 

 

                                                
184 Beillesztette a Szenátus 145/2009/2010.SZT számú határozata, a 2006. évi CXXXIX. tv. 28.§ (1) h) alapján. 
185 Törölte a Szenátus 28/2012/2013 SZT számú határozata. 
186 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
187 Módosította a Szenátus 188/2012/2013 SZT számú határozata. 
188 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata 
189 Beillesztette a Szenátus 28/2012/2013 SZT számú határozata. 
190 Módosította a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata. 

http://www.ehho.szie.hu/
http://www.ehho.szie.hu/
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6. A testületi ülések dokumentálása 

 

152. § 

 

(1) A Szenátus és a kari tanácsülések határozatait írásban ki kell adni. A testületi ülésekről 

jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

(2) A jegyzőkönyvet a testület elnöke és a testület által választott személy hitelesíti. 

 

(3) A Szenátus üléseiről magnetofon felvétel készül, amelyet az egyetemi főtitkár 

szobájában kérésre a Szenátustagok visszahallgathatnak. 

 

(4) A testület határozatait tanévenként újrakezdődően számozva, írásban kell rögzíteni és 

megőrizni. A határozatot meg kell küldeni a testület tagjainak és a meghívottaknak, valamint 

közzé kell tenni az Egyetem honlapján. A határozatokat a testület döntése szerint a testület 

elnöke és titkára, illetve titkára hitelesíti aláírásával. 

 

(5) A testület által elfogadott szabályzatokat (ügyrendeket) jóváhagyó záradékkal kell 

ellátni. A záradék tartalmazza az elfogadás dátumát, határozatszámát és a testület elnökének 

és titkárának aláírását. 

 

 

 D. Az Egyetem, a karok és az oktatási szervezeti egységek vezetőinek megbízása 

 

153. § 

 

Az Egyetem, a karok és az oktatási szervezeti egységek vezetőinek megbízási eljárásáról az 

ESZMSZ 4. mellékletét képező Foglalkoztatási Követelményrendszer rendelkezik. 

 

 
VII. AZ EGYETEMI ÉRDEKEGYEZTETÉS  

 

154. § 

 

(1) Az egyetemi érdekegyeztetés célja, hogy mindazokban az ügyekben, amelyekben: 

 

– az Egyetem közalkalmazottainak jogviszonyával, élet- és munkakörülményeivel; 

 

– a hallgatók tanulmányi munkájának feltételeivel, szociális helyzetével, az ezekkel 

összefüggő ügyekben, valamint 

 

– a fentiekkel összefüggő egyetemi (kari, intézeti, tanszéki, illetve más egyetemi 

munkahelyi) intézkedésekkel kapcsolatosan a vonatkozó jogszabályok és 

egyetemi szabályzatok 

 

(a) a Közalkalmazotti Tanácsnak, 

(b) a szakszervezeteknek, 

(c) a munkavédelmi képviselő(k)nek, ill. a munkavédelmi bizottság(ok)nak, 

(d) a hallgatói önkormányzat(ok)nak, 
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(e) a szakszervezeti és hallgatói önkormányzati döntésekkel kapcsolatban az 

Egyetem különböző szintű vezetőinek (munkáltatóinak) és 

(f) mindazoknak, akiknek közreműködési, (egyetértési, véleményezési,) 

jogosultságot biztosítanak,  

 

tegye lehetővé ezeknek a jogköröknek az illetékes állami vezetők és a dolgozói 

érdekképviseleti, illetve a hallgatói képviselők közötti egyeztetéssel történő 

gyakorlását. 

 

(2) Az érdekegyeztetés nem terjed ki azokra az ügyekre, amelyekben egyedi vagy egyéni 

jogvitának van helye. 

 

(3) Az érdekegyeztetést előzetesen akkor is meg kell valósítani, ha a szóban forgó ügyben 

a Szenátus, a kari vagy az intézeti (tanszéki) tanács döntési joggal bír. A Közalkalmazotti 

Tanács, a szakszervezetek és a hallgatói önkormányzatok vezető testületei az adott ügyre 

vonatkozó állásfoglalásaikat saját szabályzatuk szerint alakítják ki.191 

 

(4) Az egyetemi érdekegyeztető fórumok az érdekek egyeztetését az egyetemi, kari 

intézeti, tanszéki és más munkáltatói szinteken működő, az egyetemi vezetők és 

közalkalmazottak érdekképviseleti, valamint egyetemi vezetői és hallgatói érdekegyeztető 

testületei útján gyakorolják. 

 

(5) A (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően érdekegyeztető tanácsok működnek 

egyetemi és kari szinten, továbbá működtethetők a Központi Igazgatás, a Gazdasági 

Főigazgatóság szintjein.192 

 

(6) Az érdekegyeztető tanácsok résztvevői: 

(a) a vezetői és alkalmazotti érdekegyeztető tanács tagjai: az érintett szint 

(szervezeti egység) vezetője és az ott működő szakszervezetek közös 

képviselője, valamint a Közalkalmazotti Tanács képviselője.  

(b) a vezetői és hallgatói érdekegyeztető tanács tagjai: az érintett szint 

(szervezeti egység) vezetője és illetékes hallgatói önkormányzat (HÖK) 

képviselője. 

 

(7) Az egyetemi érdekegyeztetésben szervezetét és működési rendjét a rektor és a 

szakszervezetek, valamint a rektor és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) közötti 

megállapodásban kell rögzíteni. 

 

 
VIII. AZ EGYETEMEN MŰKÖDŐ NEM ÁLLAMI SZERVEZETEK 

 A. Dolgozói érdekvédelmi szervezetek (szakszervezetek) 

 

155. § 

 

(1) A bíróság által bejegyzett munkavállalói (közalkalmazotti) érdekvédelmi szervezetek 

(a továbbiakban: szakszervezetek) az Egyetem valamennyi karán és más igazgatási 

egységében, illetve munkáltatói mellett a Munka Törvénykönyve és a közalkalmazottak 

                                                
191 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
192 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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jogállásáról szóló törvény rendelkezései, továbbá saját alapszabályaik és hatásköri listáik 

szerint végzik érdekvédelmi tevékenységüket, képviselik az egyetemi közalkalmazottakat, 

gyakorolják a jogszabályokban előírt jogosultságaikat, és együttműködnek a munkáltatói 

jogok gyakorlásának egyetemi ügyrendjében meghatározott munkáltatókkal. 

 

(2) Az együttműködés szervezeti keretei az ESZMSZ VII. fejezetében, illetve a karok és 

más igazgatási egységek szabályzataiban meghatározott munkáltatói szinteken és tartalommal 

működő érdekegyeztető fórumok, a szakszervezetek képviselőinek részvétele az egyetemi és 

kari (intézeti stb.) vezetőtestületek és más egyetemi munkáltatók mellett működő állami 

testületek munkájában, továbbá a munkavállalókat érintő és az érdekvédelem körébe tartozó 

kérdésekben tartott eseti tanácskozásokon. 193 

 

(3) Az egyetemi vezetőtestületek munkájában az ESZMSZ rendelkezései szerint az 

Egyetemen működő szakszervezetek közös képviselőjük (képviselőik) útján vesznek részt. 

Ezek delegálása a szakszervezetek közötti megállapodás alapján történik. 

 

(4) Az együttműködés részletesebb szabályait, valamint a szakszervezetek működéséhez 

az Egyetem által biztosított feltételeket, beleértve a szakszervezeti tisztségviselők 

tevékenységéhez és a szakszervezeti tagok továbbképzéséhez nyújtott munkaidő-

kedvezményt is, az Egyetem, mint munkáltató és a munkavállalókat képviselő reprezentatív 

szakszervezetek között megkötött kollektív szerződésben kell megállapítani. 

 B. A Közalkalmazotti Tanács 

 

156. § 

 

(1) Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazotti közösségek 

nevében a részvételi jogokat az általuk választott Közalkalmazotti Tanács gyakorolja. 

 

(2) A Közalkalmazotti Tanácsot a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve a 

Munka Törvénykönyve és más végrehajtási jogszabályok, a közalkalmazotti szabályzat, 

valamint a testület választását előkészítő Egyetemi Választási Bizottság intézkedése alapján 

meghatározott létszámban és eljárás szerint három évenként kell megválasztani, illetve 

újraválasztani. A Közalkalmazotti Tanács elnökét és a karokat képviselő öt elnökhelyettesét 

(Gödöllői Kampusz, Állatorvos-tudományi Kar, Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Békés megyei 

karok és Ybl Miklós Építéstudományi Kar) tagjai közül első ülésén választja meg. 194 

 

(3) A Közalkalmazotti Tanács választásának és működésének feltételeit és szükséges 

költségeit az Egyetem főtitkára biztosítja, melyekről a Közalkalmazotti Tanáccsal történt 

előzetes egyeztetés után, évenként dönt. 

 

(4) A Közalkalmazotti Tanács összetételét, feladatkörét, választásának, működésének és 

az egyetemi munkáltatókkal való kapcsolattartásának eljárási szabályait részleteiben, a 

Közalkalmazotti Tanács és a Szenátus által megalkotott Egyetemi Közalkalmazotti 

Szabályzatban kell meghatározni.  

 

 

                                                
193 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
194 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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C. A hallgatói önkormányzat, doktorandusz önkormányzat195 

 

157. § 

 

(1) Az Egyetemen a hallgatói érdekek képviseletére – az Egyetem részeként – működik az 

Egyetemi, Regionális Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK). Az EHÖK-nek 

minden hallgató a tagja. Az EHÖK tevékenysége a hallgatókat érintő valamennyi kérdésre 

kiterjed. Az Ftv-ben szabályozott eljárásokban a hallgató képviseletében – megbízás alapján – 

a hallgatói önkormányzat is eljárhat. A hallgatói önkormányzat az Ftv-ben meghatározott 

jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha megválasztotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az 

alapszabályát (a továbbiakban: EHÖK SZMSZ). 

A hallgatói önkormányzat részére érdekképviseleti tevékenysége körében utasítás nem 

adható. 

 

(2) Az EHÖK SZMSZ határozza meg az EHÖK működési rendjét. Az EHÖK SZMSZ-t a 

hallgatói önkormányzat küldöttgyűlése fogadja el, és a Szenátus jóváhagyásával válik 

érvényessé. Az alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő 

vagy ellentétes az ESZMSZ-szel. Az alapszabály jóváhagyásáról a Szenátusnak legkésőbb a 

beterjesztést követő harmincadik nap eltelte utáni első ülésen nyilatkoznia kell. Az EHÖK 

SZMSZ-t, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a Szenátus a meghatározott 

határidőn belül nem nyilatkozott. 

 

(3) Az EHÖK dönt saját működéséről, a hallgatói önkormányzat működéséhez biztosított 

anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, az egyetemi tájékoztatási 

rendszer létrehozásáról és működéséről. 

 

(4) Az EHÖK-nek egyetemi, kari, valamint évfolyam szinten működhetnek vezetőségei, 

illetve vezető testületei. Ezeknek a vezetőségeknek és testületeknek tagjait, tisztségviselőit az 

EHÖK SZMSZ rendelkezései szerint a hallgatók választják meg. Az évfolyam és kari 

választásnál minden az adott karhoz, vagy évfolyamhoz tartozó hallgató választó és 

választható. Ez a választás akkor érvényes, ha azon az érintett hallgatóknak legalább húsz 

százaléka részt vett.  

 

(5) A Szenátusba az EHÖK egyetemi vezetősége a kari tanácsokba az illetékes kari 

hallgatói önkormányzat delegálja a hallgatói képviselőket az ESZMSZ 46. §-ában és 72. §-

ában foglaltak szerint. A delegálásnál érvényesíteni kell az ESZMSZ 46. §-ának (3) 

bekezdése c) pontjában foglalt rendelkezést. 196 

 

(6) 197 

 

(7) Az EHÖK egyetemi vezetősége, illetve kari szervezetei működéséhez és az EHÖK 

SZMSZ-ben meghatározott feladatok elvégzéséhez a tárgyi feltételeket az Egyetem (kar) 

vezetése biztosítja. A tárgyi és anyagi feltételek jogszerű felhasználását a rektor a belső 

ellenőrzés útján jogosult ellenőrizni. 

 

                                                
195 Módosította a Szenátus 28/2012/2013 SZT számú határozata. 
196 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
197 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata 
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(8) Az EHÖK, illetve a kari HÖK-ök feladataik ellátásához térítésmentesen használhatja 

az Egyetem (a kar), a kollégium számára kijelölt helyiségeit, ha ezzel nem korlátozza az 

Egyetem (a kar), a kollégium működését.198 

 

(9) A doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény 

részeként működő doktorandusz önkormányzat DHÖK látja el. A doktorandusz 

önkormányzatnak minden doktorandusz a tagja, választó és választható. A doktorandusz 

önkormányzat működésére egyebekben a 157.§ szakaszban foglaltakat kell megfelelően 

alkalmazni. A 158. §-ban foglalt egyetértési, véleményezési, javaslattételi jogosultságokat a 

doktoranduszok tekintetében a doktorandusz önkormányzat gyakorolja.199 

 

 

 

158. § 
 

(1) A hallgatói önkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az Egyetem 

működésével és a hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

(2) Az Egyetemen működő hallgatói önkormányzatok a választott hallgatói képviselők 

útján, az EHÖK SZMSZ-ben meghatározott hatásköri megosztásban 

 
(a) közreműködnek a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében, a 

dolgozatok közzétételében; 
 
(b) a szükséges feltételek megléte esetén kulturális, szociális szervezeteket 

hozhatnak létre, működtethetnek, illetve szüntethetnek meg; 
 

(c) szervezik a hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos 

képzési kapcsolatait; 

 

(d) Egyetemi és kari vezetőségei útján közreműködnek: 

 

 az illetékes kari hivatalokkal együttműködve a hallgatók szociális 

helyzetének felmérésében, a szociális támogatási keretek felosztásában és 

odaítélésében; 

 a kari és egyetemi közművelődési, sport- és szabadidős lehetőségek 

kihasználását szolgáló előkészítő és szervező munkában, az ilyen jellegű 

rendezvények szervezésében. 

 

(e) együttműködve az illetékes egyetemi (kari) szervekkel, a hallgatói 

önkormányzatok felelőseinek megbízásával és hallgatók bevonásával 

gondoskodnak a szociális, kulturális, sport- és szabadidős tevékenység céljára 

rendelkezésre bocsátott helyiségek és eszközök rendeltetésszerű 

felhasználásáról és megóvásáról; 

 

(f) az egyetemi és kari vezetőségek útján gondoskodnak a delegálásról, ha az Ftv. 

vagy más jogszabály, illetve az ESZMSZ vagy más egyetemi szabályzat 

szerint a hallgatói részvételt biztosítani kell; 

                                                
198 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
199 Beillesztette a Szenátus …/2012/2013 SZT számú határozata. 
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(g) közreműködnek az oktatók oktatói tevékenységének hallgatói 

véleményezésében; 

 

(h) döntenek a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott ügyekben; 

 

(i) egyetértési jogot gyakorolnak: 

 

– a tanulmányi és vizsgaszabályzat elfogadásakor, illetve módosításkor; 

– térítési és juttatási szabályzat elfogadásakor, illetve módosításakor; 

– az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendjére alkotott egyetemi 

(kari) szabályzat elfogadásakor, illetve módosításakor; 

– az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök 

felhasználásakor; 
 
(j) a vonatkozó egyetemi (kari) szabályzatok rendelkezései szerint részt vesznek: 

– a hallgatók tanulmányi, ösztöndíj és támogatási ügyeinek intézésében; 

– a kollégiumok vezetésében; 

 
(k) véleményt nyilvánítanak, illetve javaslatot tehetnek: 

 

– külső előadók megbízásáról; 

– szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetéséről; 

– az ESZMSZ és a kari szabályzatok hallgatókra vonatkozó 

rendelkezéseinek elfogadásakor és módosításakor; 

– a felvételi és átiratkozási, a fegyelmi és kártérítési, valamint más 

hallgatókra vonatkozó és az (i) pontban nem említett szabályzatok 

megalkotásánál, ill. módosításánál;  

– a hallgatói jóléti, kulturális és sportcélú egyetemi ingatlanok és 

intézmények szervezeti egységek (kollégiumok, klubok, kollégiumi 

büfék, sportlétesítmények) rendeltetésszerű használatának 

megváltoztatásakor, megszüntetésekor és hasznosításával kapcsolatban; 

– az Egyetem (a kar) költségvetésének meghatározásánál és elfogadásánál, 

– az oktatói-kutatói követelményrendszer elfogadásakor; 

– a kollégiumi térítési díjak felhasználásában, 

– a kollégiumi vezetők és tanárok megbízása esetében; 

– minden, a hallgatók nagyobb csoportjainak (legalább egy tanulócsoport) 

tanulmányi munkáját, szociális helyzetét, kulturális, sport- és szabadidős 

tevékenységét érintő egyetemi vagy kari intézkedés ügyében; 

 

 

(3) Az Egyetemen intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a hallgatói önkormányzat 

javaslatára harminc napon belül – a a Szenátus esetén a harmincadik napot követő első ülésen 

– érdemi választ köteles adni.200 

 

(4) A hallgatói önkormányzat az Ftv-ben meghatározott jogainak megsértése esetén – 

beleértve azt is, ha az alapszabályának jóváhagyását megtagadják – közléstől számított 30 

napon belül jogszabálysértésre vagy intézményi szabályzatban foglaltakba ütközésre 

hivatkozással bírósághoz fordulhat.  

                                                
200 Módosította a Szenátus 127/2012/2013 SZT számú határozata 
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(5) A bíróság nem peres eljárásban, soron kívül határoz. A határidő jogvesztő. A bíróság a 

döntést megváltoztathatja. Az eljárásra a Fővárosi Bíróság az illetékes. A kérelem 

benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

 
IX. JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK 

 1.  Általános rendelkezések 

 

159. § 

 

(1) Mindazokban az esetekben, amelyekben jogszabály, az ESZMSZ vagy más egyetemi 

szabályzat jogorvoslati eljárást tesz lehetővé, és ennek ügyrendjét is meghatározza, a vonatkozó 

jogszabályi, illetve szabályzati rendelkezés szerint kell eljárni. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak vonatkoznak a Munka Törvénykönyvében 

meghatározott "kollektív munkaügyi vitára" és a "munkaügyi jogvitára" is. 

 

(3) A jelen fejezetben meghatározott eljárásokban az oktatók, kutatók és más beosztású 

közalkalmazottak esetében – a rendes jogorvoslati lehetőséget is figyelembe véve – az ügyet 

lehetőség szerint az Egyetemen belül kell lezárni. Bírósági rendes jogorvoslatnak csak erre 

vonatkozó jogszabályi rendelkezés esetén van helye.  

 

(4) Hallgatók jogorvoslati jogáról az ESZMSZ 34. §-a, a jogorvoslati eljárás rendjéről 

pedig az ESZMSZ 5. sz. mellékletében foglalt Hallgatói Követelményrendszer 

rendelkezik. 

 

160. § 
 

(1) Az oktatók, kutatók és más beosztású közalkalmazottak javaslattal, észrevétellel, 

panasszal (továbbiakban: beadvány) fordulhatnak az Egyetem, a karok, és más szervezeti 

egységek, valamint az oktatási szervezeti egységek (intézet, tanszék) vezetőihez és 

vezetőtestületeihez. Az ilyen beadványt mindig írásban kell benyújtani, részletesen kifejtve 

annak tartalmát, célját, megjelölve a kért, illetve várt intézkedést is.201 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti beadványt, a címzett figyelembevételével, a következő 

szervezeti egységekhez, illetve annak vezetőihez kell benyújtani:  202 

 

– rektor, illetve Szenátus:    egyetemi főtitkár 

 

– egyetemi főtitkár:     egyetemi főtitkárhelyettes, 

 

– gazdasági főigazgató:    gazdasági főigazgató-helyettes  

 

– dékán,      kari titkár, (dékáni hivatalvezető) 

     kari tanács:       

 

                                                
201 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
202 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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– kari titkár (dékáni hivatalvezető)   kari titkár (dékáni hivatalvezető)  

 

– oktatási szervezeti egység (intézet, tanszék) az oktatási szervezeti egység 

vezetője, intézeti (tanszéki) tanács:  vezetője 

 

– kari gazdasági igazgató (osztályvezető):  kari gazdasági igazgató  

         (osztályvezető) 

 

– minden egyéb esetben:    a címzett vezető titkársága. 

 

(3) A (2) bekezdés szerint benyújtott beadványt az ügyiratkezelés szabályai szerint iktatni 

kell, be kell mutatni a címzett vezetőnek, illetve amennyiben vezetőtestület a címzett, ennek 

elnökének. A beadványt a címzett, illetve az elnök intézkedése szerint, szükség esetén ki kell 

adni szakértői felülvizsgálatra, illetve véleményezésre, egyidejűleg (az átvételtől számított 10 

napon belül) értesíteni kell a benyújtót beadványának további sorsáról és az ügyben hozandó 

döntés várható határidejéről. Amennyiben a szakértői felülvizsgálat, véleményezés megtörtént 

vagy mellőzhető 

 

– a vezetőhöz benyújtott beadvány esetén közvetlenül, 

– a testülethez benyújtott beadványnál pedig annak állásfoglalása után 

 

a benyújtó számára 30 napon belül, illetve az előre jelzett határidőre érdemi választ kell adni. 

Tájékoztatni kell a benyújtót a megtett, vagy tervezett intézkedésről is. 

 

(4) Amennyiben a benyújtó a válasszal, illetve a tett vagy jelzett intézkedéssel nincs 

megelégedve, jogorvoslati panasszal fordulhat a szolgálati feletteshez, (vezetőtestület esetén a 

felettes vezetőtestülethez), a rektorhoz címzett eredeti beadvány esetén pedig a Szenátushoz. 

A jogorvoslati panasz elintézése a (3) bekezdésben foglaltak szerint történik. A válaszban ez 

esetben közölni kell azt is, hogy az ügyben további rendes jogorvoslatra nincs lehetőség. 

 

 

 2. Az egyetemi döntések elleni jogorvoslatok elbírálása203 

 

161. § 

 

(1) Az ESZMSZ 160. § (4) bekezdésben foglaltakon kívül az oktatók, a kutatók és a más 

beosztású közalkalmazottak, illetve az Egyetem közalkalmazotti dolgozóinak közösségei az 

ESZMSZ-ben, illetve más egyetemi szabályzatokban, beleértve a kari (intézeti, tanszéki) 

szabályzatokban is meghatározottak, valamint az egyéni vezetők által hozott döntések ellen 

jogorvoslattal élhetnek. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmek előzetes elbírálásáról és ez alapján a jogorvoslati 

folyamat beindításáról, illetve a jogszerűtlen kérelmek elutasításáról az egyetemi vezetők 

illetékessége esetében az Egyetemi Fellebbviteli Bizottság (továbbiakban: bizottság) 

intézkedik, illetve dönt. Ettől eltérő esetekben a jogorvoslati kérelmek előzetes elbírálását az 

érintett kar (intézet, tanszék) által létrehozott Fellebbviteli Bizottság végzi el. Ezeknek a 

                                                
203 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
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fellebbviteli bizottságoknak az eljárási szabályait az érintett kar (intézet, tanszék) vonatkozó 

szabályzatában (ügyrendjében) kell rendezni. 

 

(3) Az Egyetemi Fellebbviteli Bizottsághoz benyújtott jogorvoslati kérelmeket a bizottság 

titkársági feladatait ellátó Rektori Hivatal illetékes ügyintézőjéhez kell benyújtani. A 

kérelemben pontosan le kell írni a sérelmezett intézkedést, döntést és megjelölni a kért 

jogorvoslati intézkedést.204 

 

(4) A kijelölt ügyintéző végzi el a kérelmek nyilvántartását, előkészíti az ügyeket, a 

bizottság üléseit, az üggyel kapcsolatos leveleket, és ellátja az ügyintézéssel és ügyvitellel 

kapcsolatos egyéb feladatokat. Az ügyintéző ez irányú munkáját az egyetemi főtitkárral 

egyetértésben a bizottság titkára irányítja. 

 

(5) A jogorvoslati kérelmeket az ESZMSZ 160. § (3) bekezdésében meghatározottak 

szerint kell előkészíteni és a bizottság elnöke elé terjeszteni. A bizottság elnökének döntése 

szerint a kérelmet ki kell adni szakértői vizsgálatra vagy a bizottság ülése elé kell terjeszteni. 

A szakértői vizsgálat után, illetve ennek mellőzése esetén az ügyeket a bizottság ülésén a 

titkár ismerteti, majd a bizottsági állásfoglalás után: 

 

(a) a meglapozatlan (jogszerűtlen) kérelmeket a bizottság elutasítja; 

(b) a jogszerű kérelmeket jogorvoslatra az illetékes egyetemi vezetőhöz, illetve 

vezetőtestülethez továbbítja. 

 

A bizottság a kérelmekhez csatolja a véleményét is. Különösen szükség van erre akkor, ha a 

jogorvoslati kérelem törvénytelenséget tár fel. A bizottság döntéséről mindkét esetben 

tájékoztatni kel a kérelmezőt is. 

 

(6) A jogorvoslati eljárásra bocsátott kérelmeket az arra illetékes vezető, illetve 

vezetőtestület elbírálja, és a döntéséről, intézkedéséről határozatban értesíti a kérelmezőt, 

tájékoztatva a döntésről a bizottságot is. 

 

(7) A (5) bekezdés (a) pontja szerinti elutasításban, illetve a (6) bekezdés szerinti 

határozatban azt is közölni kell, hogy az ügyben további jogorvoslatnak nincs helye. 

 
X. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

 

162. § 

 

(1) Az Ftv. hatálybalépése nem érinti az oktatók, illetve a kutatók foglalkoztatását, a velük 

kötött munkaszerződést, illetve a kiadott közalkalmazotti kinevezést, valamint a részükre 

kiadott főiskolai, illetve egyetemi foglalkoztatáshoz kötődő címeket. Az új törvény 

hatálybalépést követően az 1993. évi felsőoktatási törvény rendelkezései szerint is 

alkalmazható oktató, illetve tudományos kutató. Azoknak az oktatóknak és tudományos 

kutatóknak a besorolása és foglalkoztatása, akik a régi követelmények szerint kerültek 

alkalmazásra, akkor változtatható meg, ha az új követelményeket teljesítik. 2008. szeptember 

1-től kezdődően csak az új Ftv-ben meghatározottak szerint lehet oktatói, illetve kutatói 

munkakört létesíteni. Az oktatók és kutatók foglalkoztatására és díjazására vonatkozó 

átmeneti szabályokról egyebekben az Ftv. 157. §-ának (2) és (3) bekezdése rendelkezik. 

 

                                                
204 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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(2) Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt 

kezdték meg, azt az Egyetem (a karok) által elfogadott tantervi követelmények alapján a 

korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló 

törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű 

végzettséget tanúsító oklevelet szerezhetnek. Az ESZMSZ-nek a Hallgatói Követelmény-

rendszerről rendelkező 5. sz. mellékletében kell rendelkezni azokról az átmeneti 

szabályokról, amelyek a korábbi képzési rendszerben megkezdett tanulmányok befejezéséhez 

szükségesek. 

 

(3) Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, de 

tanulmányaikat az ESZMSZ 5. sz. mellékletét képező Hallgatói Követelményrendszer 

tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott átmeneti rendelkezések 

figyelembevételével – az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései szerint– nem 

fejezik be, a tanulmányok és vizsgák beszámítási rendje szerint az új Ftv. rendelkezései 

alapján folytathatják tanulmányaikat. 

 

(4) Ahol jogszabály főiskolai szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon 

alapfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály alapfokozatról és 

szakképzettségről rendelkezik, azon főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni 

kell. Ahol jogszabály egyetemi szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon 

mesterfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály mesterfokozatról és 

szakképzettségről rendelkezik, azon egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni 

kell. 

 

(5) Az Ftv. alapján indított mesterképzésbe bekapcsolódhatnak a főiskolai szintű 

végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők. Az Ftv. alapján indított szakirányú 

továbbképzésbe bekapcsolódhatnak a főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséggel 

rendelkezők is. 

 

(6) Az Egyetem karai az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény alapján kiadott 

követelményekre építve kezdhetnek szakirányú továbbképzést, továbbá kiegészítő 

alapképzést mindaddig, ameddig az Ftv. alapján megkezdett alapképzésre épülve szakirányú 

továbbképzés, illetve mesterképzés nem indítható. Új szakirányú képzés a 10/2006. (IX.25.) 

OKM rendeletben foglaltak szerint indítható. 

 

(7) Az Egyetem karai a doktori képzést az egyetemi képzés követelményeire építve 

indíthatják mindaddig, ameddig az Ftv-ben szabályozott mesterképzés alapján a doktori 

képzés nem indítható meg. Ettől az időponttól kezdődően a doktori képzést a mesterképzésre 

építve kell indítani, azonban biztosítani kell, hogy az egyetemi szintű végzettséggel 

rendelkezők a doktori képzésbe bekapcsolódhassanak. 

 

(8) Ha a doktorandusz a doktori képzést az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény 

rendelkezései alapján kezdte meg, azt az előírt követelmények szerint fejezheti be. A doktori 

képzés és fokozatszerzés eljárási kérdéseire az Ftv. rendelkezéseit kell alkalmazni. A doktori 

képzésben résztvevőknek az Ftv-ben meghatározott fokozatokat kell odaítélni. Az 1993. évi 

felsőoktatásról szóló törvény alapján odaítélt doktori fokozatok egyenértékűek az Ftv. alapján 

kiadott doktori fokozatokkal. A doktoranduszok jogai és kötelezettségei nem változnak.  

 

(9) Az Ftv.-nek azt a rendelkezését, amely szerint a doktori képzésre biztosítandó 

államilag támogatott felvehető létszámkeret a mesterképzésre felvehető létszámkeret tíz 
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százaléka lehet 2009/2010-es tanévtől kell alkalmazni azzal, hogy a 2006/2007-es tanévtől 

kezdődően a doktori képzésben résztvevők száma nem lehet kevesebb, mint a 2005/2006-os 

tanévben. 

 

(10) A hallgatók jogaira és kötelezettségeire, valamint az új finanszírozási rend 

bevezetésére vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében az Ftv. 160-162. §-ait kell 

alkalmazni. 

 

(11) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. tv. 3. §-a 

alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki – önállóan 

vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult. A 

vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét és eljárási szabályait hivatkozott törvény alapján 

az Egyetem rektora utasításban szabályozza. 

 

(12) [törölve]205 

 
XI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Vegyes rendelkezések 

 

163. § 

 

(1) Az oktatók, kutatók munkaidő-beosztását, s ennek keretében ellátandó oktatási és 

egyéb feladatok körét és azok teljesítésének feltételeit az ESZMSZ 4. sz. mellékletét képező 

Foglalkoztatási Követelményrendszerének c) pontjában, az oktatók évi rendes 

szabadságának kiadási rendjét pedig a Kollektív Szerződésben kell megállapítani.206 

 

(2) Azok, akik a Ftv. hatályba lépése előtt szereztek az Egyetemen, ill. főiskolai karain, 

vagy jogelődjein  oklevelet, jogosultak a Ftv. 149. §-a (8) bekezdésében meghatározott címek 

használatára. Ezekről az érintett kérésére az Egyetem, illetve az illetékes kar igazolást ad ki. 

 

(3) A 1996. szeptember 1-je előtt az Egyetem vagy jogelődjein létesített szakosító 

továbbképzési szakokon szerzett szakosító továbbképzési oklevél által tanúsított 

szakképzettség a munkakör betöltése és a foglalkozás (tevékenység) gyakorlása 

szempontjából egyenértékű az Ftv-ben meghatározott szakirányú továbbképzésben szerezhető 

szakképzetséggel. 

 

(4) Az Egyetemen korábban szerzett doktori címre, egyetemi tudományos fokozatra (dr. 

univ) és doktori fokozatra, valamint az alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési előíráskénti 

tudományos fokozatra vonatkozó rendelkezéseket az Ftv. 149. §-ának (1)-(6) bekezdései 

tartalmazzák. Az Ftv. 150. §-ának (3) bekezdése rendelkezik azokról a díjakról, 

sportrendezvényekről és sportképesítésekről, valamint művészeti elismerésekről, amelyek 

2010. december 31-ig a foglalkoztatással, az intézmény létesítéssel és – működéssel 

kapcsolatos minőség hitelesítés során a doktori fokozattal egyenértékűek. Ezeknek a 

rendelkezéseknek az alapján felsőoktatási intézményben  egy alkalommal lehet kinevezni 

valakit. 

 

                                                
205 Törölte a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
206 Módosította a Szenátus 28/2012/2013 SZT számú határozata. 
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(5) A főiskolai tanárok professzori cím használatáról továbbá az Ftv. hatálybalépését 

megelőzően adományozott Professor Emeritus címekhez kapcsolódó jogok alakulásáról az 

Ftv. 149. §-ának (13) és (14) bekezdései rendelkeznek. 

 

(6) Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános 

nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik 

tanulmányaikat első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik 

életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. 

tanévben tesznek záróvizsgát. 

 

(7) Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében ajánlott hatfokozatú 

nyelvvizsgarendszer és az alap-, közép-, illetve felsőfokú államilag elismert vagy azzal 

egyenértékű nyelvvizsgák megfeleltetését, továbbá az idegennyelv-tudást igazoló államilag 

elismert nyelvvizsgáztatás rendjét a Kormány határozza meg. 

 

 

164. §207 

 

(1) A rektor és az egyetemi főtitkár gondoskodik arról, hogy az ESZMSZ-t az oktatók, 

kutatók, alkalmazottak és a hallgatók megismerhessék. Ezért az ESZMSZ-t az Egyetem és a 

nem gödöllői karok honlapjain, továbbá karain és más intézményeiben a könyvtárakban, a 

kollégiumokban és a Rektori Hivatalban, valamint a dékáni hivatalokban az érdekeltek 

számára hozzáférhetővé kell tenni.208 

 

(2) A rektor, a dékánok, továbbá más egyetemi vezetők kötelesek gondoskodni arról, hogy 

a vezetőtestületek és más egyetemi (kari, intézeti, tanszéki) szervezeti egységek azon 

döntéseit, amelyek az oktatók, a kutatók, a hallgatók és közalkalmazottak feladatait, jogait 

vagy kötelességeit érintik, az érdekeltek kellő időben megismerhessék. 

 

(3) A (2) bekezdésben felsorolt vezetők kötelesek gondoskodni azoknak az egyetemi 

(kari, intézeti, tanszéki) határozatoknak a gyűjtéséről, amelyek az egyetemi munka vitelével, 

az alkalmazottak vagy a hallgatók jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos elvi jelentőségű 

állásfoglalást tartalmaznak. 

 

(4) Az egyetemi főtitkár gondoskodik arról, hogy az Egyetem alapvető szabályzatai, a 

Szenátusnak az Egyetem működésére vonatkozó fontosabb határozatai és az Egyetem hazai és 

nemzetközi tevékenységével kapcsolatos fontosabb események az Egyetem honlapján és az 

egyetemi újságban megjelenjenek. 

 

(5) [törölve]  

2. Záró rendelkezések 

 

165. § 

 

(1) A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (ESZMSZ) a Szenátus 

döntésével lép hatályba. 

                                                
207 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
208 Módosította a Szenátus 74/2011/2012 SZT számú határozata, hatályos 2012. január 1-től. 
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(2) Az ESZMSZ a 167. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével folyamatosan 

kiegészítendő a XII. fejezetben felsorolt mellékletekkel. 

 

(3) Az ESZMSZ-t az Ftv.-t módosító törvények alapján szükség szerint módosítani, 

pontosítani kell. 

 

166. § 

 

(1) Az ESZMSZ hatálybalépését követően az Egyetem karai a Preambulum (6) bekezdése 

alapján ezt a szabályzatot a kari rendelkezésekkel egészíthetik ki. A kiegészítéseket az 

illetékes kari tanács jóváhagyásával meg kell küldeni megvizsgálásra a rektornak. A kari 

szabályzat kiegészítések az ESZMSZ részét képezik. 

 

(2) A jogelődként működött  Tessedik Sámuel Főiskola központi szervezeti egységei , úgy 

mint a Rektori Hivatal, Gazdasági Főigazgatóság és Felnőttképzési Központ az integrációval 

megszűntek.209 A Könyvtár a továbbiakban kari keretben látja el könyvtári szolgáltató 

feladatát, a Kollégium pedig PPP által meghatározott konstrukcióban működik tovább.  

 

(3) A kari szervezeti egységek a dékán, a központi szervezeti egységek pedig az egyetemi 

főtitkár intézkedése szerint és határidőre kötelesek ügyrendjüket felülvizsgálni, illetve új 

ügyrendet készíteni, és azt a dékánnak, főigazgatónak, illetve az Egyetem főtitkárának 

megvizsgálásra megküldeni. Az ügyrendek a fenti megvizsgálás után lépnek hatályba. 
 

 
(5) Minden olyan egyetemi szabályzatot, amelynek elkészítését jogszabály, a Szenátus, 

illetve a rektor később rendel el az elrendelés által meghatározott határidőre kell elkészíteni. 

 

(6) Az ESZMSZ-ben nem rendezett kérdésekben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény, a végrehajtásra kiadott rendeletek és az adott ügyre vonatkozó más 

jogszabályok szerint kell eljárni. 

 

(7) Ha a kari tanács összetétele nem felel meg a 46.§ (3), illetve 72.§ Nftv. alapján módosított 

előírásainak, úgy összetételét 2013. december 31-ig kell megfelelően átalakítani.210 

                                                
209 Módosította a Szenátus 69/2010/2011 SZT számú határozata. 
210 a (6)-(7) bekezdéseket módosította, illetve beillesztette a Szenátus 28/2012/2013 SZT számú határozata. 
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XII. MELLÉKLETEK 

 

167. § 

 

(1) Az ESZMSZ a következő mellékletekkel egészül ki: 

 

1. melléklet Az Egyetemen szerezhető képesítések felsorolása 

2. melléklet Az Egyetem Szervezeti Vázlata 

3. melléklet Az Egyetem oktatási és más szervezeti egységeinek jegyzéke 

4. melléklet Az Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere 

   Ez tartalmazza: 

a) az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos követelményeket, a nyilvános 

pályázatok elbírálásának rendjét, az Egyetem, a karok, az oktatási és kutatási 

szervezeti egységek vezetőinek megbízási rendjét, az intézményi oktatói, kutatói 

ösztöndíjak és más juttatások feltételeit, az ezzel összefüggő pályázatok rendjét, 

a habilitációs eljárás követelményeit, rendjét; 

b) a munkáltatói jogok gyakorlásának egyetemi ügyrendjét; 

c) a felsőoktatási intézmény által adományozható munkaköri és egyéb címek 

feltételeit, a Professor Emeritus címmel járó jogokat, kötelezettségeket, 

juttatásokat; 

d) az oktatók, tudományos kutatók és más alkalmazottak foglalkoztatására és 

teljesítményére vonatkozó követelményrendszert, a minőség és teljesítmény 

alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit, a követelmények teljesítésének 

értékelését és annak nyilvánosságát, a követelményrendszerben foglaltak nem 

teljesítésének következményeit; 

e) az oktatók és kutatók részére kiírt kutatási pályázatok elbírálásának rendjét; 

f) az oktatók részvételét a felsőoktatási intézmény döntéshozatali eljárásában, az 

oktatók, kutatók és más alkalmazottak intézményi döntések ellen benyújtható 

jogorvoslati kérelmek elbírálásának rendjét. 

5. melléklet A Hallgatói Követelményrendszer 

   Ez tartalmazza: 

a) az Ftv. keretei között a felvételi eljárás rendjét; 

b) a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjét, a 

hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának és a 

jogorvoslatnak a rendjét; 

c) a hallgatói tanulmányi rendet és az ismeretek, készségek és képességek 

elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendjét, kredit szabályokat (a 

továbbiakban: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat); 

d) a hallgatót terhelő fizetési kötelezettségek megállapításának és teljesítésének 

rendjét, a hallgatói juttatások elosztásának rendjét (a továbbiakban: Térítési és 

Juttatási Szabályzat); 

e) a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendjét; 

f) a kollégiumi jelentkezések elbírálásának eljárási és szervezeti rendjét; 

g) a hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek 

esetén követendő előírásokat. 

6. melléklet Az Egyetem Minőségügyi Szabályzata211 

7. melléklet Az Egyetem Gazdálkodási Szabályzata 

                                                
211 A szabályzatot a korábbi 6/a, 6/b és 6/c szabályzatok egyidejű hatályon kívül helyezése mellett elfogadta a 

Szenátus 192/2011/2012 SZT számú határozatával. 
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8. melléklet Az Egyetemi Címek, az Állami Kitüntetések Adományozásának, illetve az 

Ezekre Való Javaslattétel Egyetemi Ügyrendje 

9. melléklet Az Egyetem Habilitációs Szabályzata 

10. melléklet Az Egyetem Doktori Szabályzata 

11. melléklet A SZIE Munkavédelmi Szabályzata 

12. melléklet A Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

13. melléklet A Könyvtári Szabályzat 

14. melléklet Az Egyetem Tudományos Kutatási Szabályzata, mellékletben a 

tudományos célú műszerek és eszközök használati szabályaival 

15. melléklet Az Állami és Intézményi Ünnepek Egyetemi Megemlékezési Rendje 

16. melléklet Az Egyetemi Szimbólumok Használati Rendje 

17. melléklet Az Egyetem tevékenységének felsorolása (TEÁOR) 

18. melléklet Esélyegyenlőségi Szabályzat 

19. melléklet Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának kari kiegészítései212 

  (a Preambulum (6) bekezdése alapján) 

20. melléklet Az egyetem által alapított, illetve részvételével működő gazdasági 

társaságok adatai213 

 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt mellékleteket az 1., 2., 3., 15., 16.,17., 18 és a 20. 

mellékletek kivételével, a Szenátus fogadja el.214 215 

 

 

 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 

 

 

 A Szent István Egyetem Szenátusa a 97/2005/2006/SZT. határozatával elfogadott, és a 

9/2006/2007/SZT. valamint 31/2007/2008/SZT. határozataival módosított, illetve pontosított, 

és a Tessedik Sámuel Főiskola beolvadását követően kiegészített Szervezeti és Működési 

Szabályzatát  2009. március 18-i ülésén 57/2008/2009. SZT számú határozatával elfogadta, 

2010. január 14. napi ülésén 76/2009/2010. SZT számú, 2010. november 17. napi ülésén 

69/2010/2011 SZT számú és 2011. január 19. napi ülésén 103/2010/2011 SZT számú 

határozatával módosította. Az SZMSZ 48.§ (3)-(7) és (14) bekezdéseinek módosításai 2011. 

január 31. napján léptek hatályba. A Szent István Egyetem Szenátusa a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot 2011. március 17. napi ülésén 152/2010/2011/SZT számú 

határozatával, 2011. június 15. napi ülésén 222/2010/2011 SZT és 224/2010/2011 SZT 

számú határozatával, szeptember 22. napi ülésén 12/2011/2012 SZT és 14/2011/2012 SZT 

számú határozatával, 2011. október 19-én 46/2011/2012 SZT és 50/2011/2012 SZT számú 

határozatával, 2011. november 23. napi ülésén 74/2011/2012 SZT számú határozatával, 2011. 

december  14. napi ülésén 129/2011/2012 SZT számú határozatával, 2012. január 18. napi 

ülésén 141/2011/2012 SZT számú határozatával, 2012. március 21. napi ülésén 

                                                
212 Módosította a Szenátus 12/2011/2012 SZT számú határozata. 
213 Beillesztette a Szenátus 129/2011/2012 SZT számú határozata. 
214 Módosította a Szenátus 129/2011/2012 SZT számú határozata. 
215 Módosította a Szenátus 28/2012/2013 SZT számú határozata. 
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189/2011/2012 SZT és 192/2011/2012 SZT számú határozatával, 2012. október 24. napján 

28/2012/2013 SZT számú határozatával, 2012. november 28. napján 28/2012/2013 SZT 

számú határozatával, 2013. január 30. napján 127/2012/2013 SZT számú határozatával, 2013. 

március 27. napján 161/2012/2013 SZT számú határozatával 2013. április 24. napján 

188/2012/2013. SZT számú határozatával módosította.   

 

2013. április 24. 

 

 

Az Egyetem Szenátusa nevében 

 

 

 

    Dr. Solti László      Mezei Tibor    

 egyetemi tanár, rektor                         főtitkár 

   a Szenátus elnöke                                         a Szenátus titkára 

                   

 

 

 

 

 

Jelen Szabályzat Kari kiegészítéseit a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar Kari Tanácsa 154/2012/2013. KT. számú határozatával elfogadta.  

 

Gödöllő, 2013. május 16. 

 

A Kari Tanács nevében: 

 

Dr. Gyuricza Csaba  

dékán 

 


