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17. § A Szenátus 

 

(1) A Szenátus  

a) elfogadja és módosítja, vagy hatályon kívül helyezi:  

 az intézményfejlesztési tervet és annak részeként a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiát,  

 a képzési programot a Képzési Kódex szerint,  

 az SZMR-t és a Függelékben felsorolt szabályzatokat,  

 minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit a Humánpolitikai 

Szabályzatban;  

b) meghatározza  

 a hallgatói tanácsadás rendszerét a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság Szervezeti és 

Működési Szabályzatában,  

 az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerét az Oktatás Hallgatói 

Véleményezésének Szabályzatában;  

c) saját hatáskörben dönt  

 az átfogó szervezeti egységek létrehozásáról, átalakításáról, megszüntetéséről jelen 

szabályzat megalkotása, módosítása és hatályon kívül helyezése keretében,  

 a Tudományos Tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról,  

 az egyetemi hatáskörbe tartozó tagjainak delegálásáról, visszahívásáról,  

 az Egyetem állandó bizottságainak és egyéb tanácsainak létrehozásáról,  

 nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről, a Térítési és Juttatási 

Szabályzat szerint,  

 a doktori iskolák létesítéséről, megszüntetéséről és a doktori képzés indításáról a Doktori és 

Habilitációs Szabályzat szerint,  

d) a fenntartó egyetértésével dönt  

 fejlesztés indításáról,  

 az intézmény vagyongazdálkodási tervéről,  

 gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről;  

e) kezdeményezi képzés indítását, illetve megszüntetését a Képzési Kódex szerint,  

f) véleményezi az Egyetem átalakulását, 

g) javaslatot tesz a rektori pályázati felhívás tartalmára, elbírálja a rektori pályázatokat és 

megválasztja a rektorjelöltet, továbbá értékeli a rektor vezetői tevékenységét a Humánpolitikai 

Szabályzat szerint, 

h) kezdeményezheti a rektor visszahívását, 

i) állandó bizottságot hoz létre a hallgatók tanulmányi, vizsga ügyeinek intézésére a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatban, valamint a hallgatók szociális ügyeinek intézésére a Térítési és Juttatási 

Szabályzatban rögzítetten, 

j) jóváhagyja a HÖK és a DOK Alapszabályt. 

 

(2) A Szenátus az SZMR rendelkezése alapján kizárólagos hatáskörében eljárva 

a) a Költségvetési Szabályzatban foglaltak szerint elfogadja az Egyetem 

 belső költségvetését, továbbá vagyongazdálkodási tervét,  

 számviteli rendelkezések alapján elkészített éves költségvetési beszámolóját;  

b) elfogadja üléstervét, 

c) saját működésének elősegítésére – a jogszabályok előírásait figyelembe véve – bizottságokat 

hoz létre. 

(3)  A Szenátus a Humánpolitikai Szabályzatban rendelkezik az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok 

rangsorolásáról, címek, kitüntetések adományozásáról.  

(4) A Szenátus dönt, jóváhagy, egyetért, véleményez minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, 

szabályzat, vagy szenátusi határozat a hatáskörébe utal.  

(5) A szenátus az Nftv. 12. § (3) bekezdés c) pontjában, e) pont ed) és ee) alpontjában, g) pont gb) és 

gc) alpontjában meghatározott gazdasági következménnyel járó döntésének érvényességéhez a 

konzisztórium előzetes egyetértése szükséges. A szenátus a konzisztórium döntésével szemben, illetve 

annak elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet.  

(6) Az (5) bekezdés szerinti, a konzisztórium előzetes egyetértési jogára vonatkozó rendelkezést nem kell 

alkalmazni  
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a) a megismételt ülés napirendjén szereplő kérdések tekintetében, ha a konzisztórium tizenöt 

napon belül összehívott megismételt ülése a jelenlévők létszámára tekintettel ismételten 

határozatképtelen,  

b) ha a konzisztórium létszáma olyan mértékben lecsökken, hogy annak határozatképessége nem 

biztosítható.  

 

 

18. § 

A Szenátus összetétele és létszáma 

 

(1) A Szenátus létszáma legfeljebb 28 fő. A Szenátus elnöke a rektor, aki a Szenátusnak – a kancellárral 

együtt – hivatalból tagja. A Szenátus tagjai – a rektor és a kancellár kivételével – választás útján nyerik 

el megbízatásukat.  

(2) A Szenátus 16 oktató, kutató, tanár munkakörű tagját a karok az SZMR 20. §-ában meghatározott 

módon választják. Az oktatók és kutatók képviselőjének megválasztása karonként történik, a választás 

megszervezéséért és lebonyolításáért a kar dékánja felel.  

(3) A Szenátus 1 nem oktató, kutató, tanár munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott képviselőjét az 

SZMR 21. §-ában meghatározott módon kell megválasztani. A nem oktató, kutató, tanár munkakörű 

alkalmazottakat képviselő tag választását a Közalkalmazotti Tanács szervezi és bonyolítja le.  

(4) A Szenátus 1 tagját az Egyetemen működő reprezentatív szakszervezetek közösen delegálják. A 

szakszervezetek saját hatáskörükben gondoskodnak a tagok delegálásáról.  

(5) A Szenátus 8 hallgató tagjából hetet a hallgatói önkormányzat a HÖK Alapszabályban, egy tagot a 

doktorandusz önkormányzat a DOK Alapszabályában meghatározott módon delegálja.  

(6) A Szenátus ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni  

 a rektorhelyettes(eke)t,  

 a kancellárhelyettes(eke)t,  

 a gazdasági vezetőt,  

 a dékánokat,  

 az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (a továbbiakban: EHBDT) elnökét,  

 az Egyetem előző rektorát,  

 a Közalkalmazotti Tanács elnökét,  

 a Rektori Kabinet és a Kancellári Kabinet kabinetfőnökét.  

(7) A Szenátus üléseihez kapcsolódó titkársági feladatokat a Rektori Kabinet látja el. A Szenátus titkára a 

Rektori Kabinet kabinetfőnöke.  

(8) A Szenátus ülésére a rektor, a kancellár, valamint az egyes napirendi pontokhoz az előterjesztők 

további személyeket is meghívhatnak.  

 

19. § A Szenátus tagjai  

 

(1) Szenátusi tagságból eredő feladatait az a tag gyakorolhatja, akinek megbízásáról, illetve 

delegálásáról a delegáló kör a Szenátus elnökének (rektornak) írásbeli értesítést küldött. Az írásbeli 

értesítés az érintett szervezet részéről egyúttal azt is igazolja, hogy a tag választása a hatályos 

jogszabályoknak és a visszahívás szabályait is rögzítő belső szabályoknak megfelelően történt. A rektor 

a megbízás, illetve delegálás jogszerűségét megvizsgáltathatja, döntése ellen a Szenátushoz lehet 

jogorvoslatért fordulni.  

(2) A Szenátus választott tagjainak megbízatása négy évre szól. A hallgatói önkormányzat által delegált 

tagok megbízatása legalább egy, legfeljebb három évre szól.  

(3) A szenátusi tagság megszűnik  

a) a mandátum lejártával,  

b) lemondással,  

c) egyetemi szabályzatoknak megfelelően a delegált tag visszahívásával, a kancellár, valamint a 

rektor esetében a magasabb vezetői megbízás megszűnésével,  

d) felmentéssel,  

e) a tag halálával,  

f) a közalkalmazotti (hallgatói) jogviszony, illetve munkaviszony megszűnésével.  

(4) A Szenátus tagja bármikor lemondhat tisztségéről.  

(5) A delegált tagot az őt delegáló bármikor visszahívhatja egyetemi szabályzatoknak megfelelően.  
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(6) A Szenátus tagja a Rektori Kabinetnek jelenti be, ha előre láthatólag valamely okból a Szenátus soron 

következő ülésén nem tud rész venni.  

(7) Ha a szenátusi tagság a (3) bekezdésben meghatározott módon szűnik meg, akkor a vá lasztott tag 

esetén az őt választó testület köteles új tag választásáról, delegált tag esetében új tag delegálásáról 

30 napon belül gondoskodni egyetemi szabályzatoknak megfelelően.  

 

 

20. §  

A Szenátus oktató, kutató, tanár munkakörű tagjainak megválasztása 

 

(1) A Szenátus karonként két oktató, kutató, tanár munkakörű tagját a karok választják. A kari választás 

során biztosítani kell a demokratikus elvek érvényesülését, figyelemmel a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott oktatók, kutatók és tanárok arányos képviseletére.  

(2) Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló és az adott karon munkát végző minden oktató, 

kutató, tanár választó és választható. A választás lehet közvetlen, vagy közvetett, ennek során 

biztosítani kell, hogy szavazati jogával minden oktató, kutató, tanári munkakörben foglalkoztatott 

közalkalmazott élhessen.  

(3) A Szenátus választott oktató, kutató, tanár tagjai választásának részletes szabályait a kari szervezeti 

és működési szabályzat tartalmazza.  

 

21. § 

A Szenátus nem oktató, kutató, tanár munkakörben foglalkoztatott tagjának megválasztása 

 

(1) A Szenátus nem oktató, kutató, tanár közalkalmazott tagját az érintettek választói testületének 

értekezlete választja meg.  

(2) A választói testület értekezletét a Közalkalmazotti Tanács elnöke hívja össze és egyidejűleg felhívja az 

4-9. §-ban felsorolt átfogó szervezeti egységek vezetőit, hogy a választói értekezletre küldötteiket 

válasszák meg.  

(3) A választói testület tagjait (küldötteket) az átfogó szervezeti egységek nem oktató, kutató, tanár 

munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottjai közvetlenül választják, úgy, hogy minden nem oktató, 

kutató, tanár munkakörben foglalkoztatott 20 közalkalmazott után egy küldöttet, de legalább egy 

küldöttet választanak. A küldöttválasztást a választói testület értekezletét megelőzően legalább tíz 

nappal kell megtartani.  

(4) A küldöttek személyére az adott átfogó szervezeti egység küldöttválasztó gyűlésén megjelentek 

tehetnek javaslatot. A szavazólapra azt a jelöltet kell felvenni, aki a jelenlevők egyszerű szótöbbségű 

támogatását megszerezte. Nem lehet választó, vagy jelölt, aki oktatói-kutatói munkakörben is 

foglalkoztatott.  

(5) A szavazólapra felvett küldött-jelöltek közül a küldött(ek)et titkos szavazással kell megválasztani. 

Küldött-jelöltek közül az(ok) lesz(nek) küldött(ek), aki(k) a legtöbb leadott szavazatot szerezték.  

(6) (6) A választói testület értekezlete akkor határozatképes, ha a megválasztott küldöttek több mint fele 

jelen van.  

(7) A Szenátus nem oktató, kutató, tanár közalkalmazott tagjára az értekezlet tagjai a jelenlévő küldöttek 

közül tehetnek javaslatot. A szavazólapra azt a jelöltet kell felvenni, aki a jelenlévők egyszerű 

szótöbbségű támogatását megszerezte, és a jelölést elfogadta.  

(8) A szavazólapra felvett jelöltek közül a Szenátus tagját titkos szavazással kell megválasztani. A Szenátus 

tagja az a jelölt lesz, aki a leadott szavazatok több mint felét megszerezte. Ha ilyen jelölt nincs, akkor 

a szavazást meg kell ismételni. A megismételt szavazáson a két legtöbb szavazatot kapott jelöltről kell 

dönteni, ekkor a több szavazatot kapó jelölt szerez mandátumot. A megismételt szavazás két jelöltje 

között bekövetkező szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.  

(9) A Szenátus nem oktató, kutató, tanár közalkalmazott tagjának visszahívásáról az érintettek – a jelen 

paragrafus szerint összehívott és határozatképes – választó testületének értekezlete dönt egyszerű 

többségi szavazással.   
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22.§ 

A Szenátus működési rendje 

 

(1) A Szenátus hatáskörét kizárólag az ülésein gyakorolhatja. A rektor szükség szerint, de félévenként 

legalább három alkalommal – a napirend megjelölésével – köteles összehívni a Szenátust. 

(2) A Szenátust 15 napon belül – de három napon túl – össze kell hívni, ha azt a kancellár, valamelyik 

kari tanács vagy a Szenátus tagjainak egyharmada, vagy a hallgatói önkormányzat – a napirend 

megjelölésével – írásban kéri.  

(3) A Szenátus ünnepélyes alkalmakkor nyilvános ülést tarthat, ahol a rektor és a dékánok – az 

Egyetem hagyományai szerint – tisztségük jelvényeit viselik. Az Egyetem ünnepeiről, ünnepi 

megemlékezéseiről külön szabályzat rendelkezik.  

(4) A Szenátus ülései – az Egyetem foglalkoztatottjai, hallgatói számára – nyilvánosak. A Szenátus zárt 

ülést rendelhet el, amelyen csak a szavazati jogú tagok, valamint az állandó és az adott 

napirend(ek)hez meghívottak vehetnek részt.  

(5) A Szenátus valamennyi tagja az Egyetem egészének érdekét szem előtt tartva köteles eljárni, 

ennek érdekében:  

 a Szenátus munkájában legjobb tudása szerint közreműködni,  

 a Szenátus ülésén a teljes időtartamban részt venni.  

(6) A Szenátus tagjait indítványozási, észrevételezési, véleménynyilvánítási, javaslattételi és szavazati 

jog illeti meg.  

(7) A Szenátus tagjai a Szenátus ülésén napirendtől függetlenül is jogosultak bármely témában a 

rektorhoz, rektorhelyettesekhez, kancellárhoz, a Szenátus titkárához, továbbá a dékánokhoz, 

illetve a hallgatói és doktorandusz önkormányzat elnökéhez kérdést intézni. Amennyiben a 

Szenátus ülésén a válaszadásra nincs lehetőség, úgy a megkérdezett 30 napon belül írásban 

köteles válaszolni.  

(8) A Szenátus tagjai a Szenátus ülésén kívül is írásban bármikor kérdést tehetnek fel a (7) bekezdésben 

felsorolt vezetőknek, valamint a hallgatói és doktorandusz önkormányzat elnökének, akik 30 napon 

belül írásban kötelesek válaszolni.  

(9) A szenátus választott tagjai megbízatásukat személyesen látják el, a szenátusi tagsággal járó jogok 

és kötelezettségek nem ruházhatók át, e jogok és kötelezettségek gyakorlása során képviseletnek 

nincs helye A Szenátus dékán tagjának akadályoztatása esetén az ülésen helyettese tanácskozási 

joggal részt vehet.  

(10) A Szenátus üléséről jegyzőkönyv és hangfelvétel készül, amelynek megőrzéséről az Iratkezelési 

Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kell gondoskodni.  

(11) A Szenátus ülésének előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai és hangfelvételei az Egyetem 

foglalkoztatottjai és hallgatói számára – az adat- és titokvédelmi rendelkezések figyelembe 

vételével – nyilvánosak.  

(12) A Szenátus jegyzőkönyvét és az ülésről készült hangfelvételt az ülést követő két héten belül a Rektori 

Kabinet honlapján közzé kell tenni.  

(13) A Szenátus ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább hatvan százaléka jelen van. A 

határozatképességet minden határozathozatalkor tartani kell. A határozathozatal során jelen lévő, 

de szavazati jogát nem gyakorló tagot a határozatképesség számításakor figyelmen kívül kell 

hagyni. 

(14) A Szenátus minden tagja egy szavazattal rendelkezik.  

(15) A Szenátus határozatait a jelenlévő tagok egyszerű többségével (az érvényes szavazatok több 

mint fele) hozza meg, kivéve a következő esetet: a Szenátus tagjai kétharmadának igenlő 

szavazatával kezdeményezheti a rektor visszahívását.  

(16) A Szenátus titkosan szavaz  

a) személyi kérdésekben,  

b) más ügyekben, ha úgy dönt.  

(17) Érvénytelen annak a tagnak a szavazata, aki írásbeli szavazásnál értékelhetetlen szavazatot adott 

le.  

(18) Az érvénytelen szavazatokat a határozat eredménye szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 

Amennyiben az érvénytelen szavazatok figyelmen kívül hagyása esetén a leadott szavazatok 

száma nem éri el a szükséges – a (13) bekezdésben előírt – határozatképességi küszöböt, úgy a 

szavazást meg kell ismételni. 



Kivonat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hatályos Szervezeti és Működési 

Rendjéből 

 
 

5 
 

(19) A (13) pontban meghatározottaktól eltérően - a személyi kérdéseket kivéve - a rektor 

kezdeményezésére a szenátus ülésen kívül elektronikus úton, levélben szavazhat és hozhat döntést, 

ha  

a) a döntés meghozatala során a szavazásban részt vevők személye, a határozatképesség 

hitelt érdemlően megállapítható; és 

b) legalább három munkanappal a szavazás kezdő időpontját megelőzően a napirendet és a 

döntést megalapozó írásos dokumentációt el kell juttatni a tagok, a fenntartó képviselője 

számára azzal, hogy a szavazásra legalább egy munkanapot kell biztosítani; és 

c) az ügy egyszerű megítélésű, illetve az előkészítést szolgáló írásos dokumentáció alapján a 

szenátus tagja vagy a fenntartó képviselője részéről olyan kérdés nem merült fel, amit a 

dokumentáció egy alkalommal történő kiegészítésével, módosításával nem lehet kezelni; (az 

írásos dokumentáció kiegészítése, módosítása esetén a b) alpontban meghatározott 

határidőt a kiegészített, módosított írásos dokumentáció tagokhoz történő eljuttatásától kell 

számítani); és 

d) a szenátus tagja vagy a fenntartó képviselője - legkésőbb a szavazás kezdő időpontját 

megelőzően - nem javasolja a szenátus ülésének összehívását, és 

e) a szenátus tagjainak legalább hatvan százaléka részt vett a szavazásban és a szavazásban 

részt vett tagok több mint fele egyhangú döntést hozott, amelyet a rektor a (10) 

bekezdésben meghatározottak szerint dokumentált és nyilvánosságra hozott. 

f) Az elektronikus úton történő levélszavazás ügyrendjét rektori utasítás szabályozza. 

 

23. § 

A Szenátus bizottságai 

 

(1) A Szenátus jogszabály alapján állandó bizottságokat, valamint saját működésének segítésére 

véleményező bizottságokat és eseti bizottságokat hoz létre. A jogszabály alapján létrehozott 

bizottságokat az SZMR valamelyik melléklete szerint kell létrehozni, szervezetükről és működésükről 

ott kell rendelkezni.  

(2) A Szenátus véleményező bizottságai véleményezik a szakterületükre eső szenátusi 

előterjesztéseket, valamint módosító javaslatokkal élhetnek.  

(3) A Szenátus eseti bizottságai adott feladat megoldására létesített időszakos bizottságok, 

feladatukat, hatáskörüket, működési idejüket a létrehozó szenátusi határozat rögzíti.  

(4) A Szenátus véleményező bizottságaiban:  

a) A bizottság elnöke a Szenátus szavazati, vagy tanácskozási jogú tagja lehet, személyére a 

rektor tesz javaslatot;  

b) A bizottságokba a karok képviseletében a dékánok 1-1 főt, a HÖK és DOK képviseletében a 

HÖK elnök egy főt, Közalkalmazotti Tanács képviseletében az elnök egy főt, a Kancellária 

képviseletében a kancellár egy főt delegálhat;  

c) A HÖK és a DOK közös képviselője a hallgatókat érintő előterjesztések tárgyalásakor a 

bizottság elnökétől előzetesen kérheti további képviselő(k) részvételét tanácskozási joggal.  

(5) A Szenátus munkáját segítő véleményező bizottságok, melyek a döntések előkészítése érdekében 

javaslatot tesznek a döntésre jogosult részére.  

 Oktatási Bizottság,  

 Tudományos Bizottság,  

 Gazdasági Bizottság.  

 Egyetemi Sportbizottság  

Állandó bizottságok, melyek jogszabályban, belső szabályzókban meghatározott esetekben 

döntési jogot gyakorolnak és döntéseikről beszámolnak a Szenátus előtt:  

 Oktatásszervezési és Hallgatói Szociális Bizottság  

 Hallgatói Jogorvoslati Bizottság  

 Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság  

(6) A Szenátus véleményező és eseti bizottságait a bizottságok elnökei hívják össze. A bizottságok 

munkájuk során az adott kérdésre vonatkozóan a jogszabály, SZMSZ, illetve ügyrend által előírt 

szavazataránytól függetlenül minden esetben teljes konszenzusra törekszenek.  

(7) A véleményező bizottságok ügyrendet fogadnak el, amelyet a bizottság titkársági feladatait 

végző szervezeti egység honlapján megjelenít. 

 


