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Szenátusi ülés emlékeztetője 

 

 

Időpont: 2017. május 16. 9:00 óra 

 

Helyszín: Elnöki és Rektori Hivatal Tanácsterme 

 

Szavazati joggal rendelkező résztvevők: 

 

Dr. Pártos Ferenc  Elnök 

Dr. Szatmári Péter Mb.rektor, tanszékvezető  

Dr. Schottner Krisztina Oktatási rektor-helyettes 

Dr. Szűts Zoltán Tanszékvezető 

Hárskuti János Tanszékvezető 

Szerényi Ádám Gazdasági főigazgató 

Bakonyi László Főtitkár 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

Dr. Kállai Gábor az Üzemi Tanács elnöke 

  

 

Napirendi pontok: 

 

1. SZMSZ módosítása 

2. Egyebek 

 

 

Dr. Szatmári Péter megállapította, hogy a Szenátus 7, szavazati joggal rendelkező tagja jelen 

van, így a Szenátus határozatképes. 

 

 

1. SZMSZ módosítása 

 

A Szenátus az SZMSZ módosítását tárgyalta. 

Bakonyi László előadta a jelenlévőknek, hogy a vezérigazgatói és az elnöki poszt átalakításával 

kapcsolatos változásokat szükséges az SZMSZ-ben is átvezetni a résztvevőknek írásban 

megküldött tervezet alapján.  
 

Dr. Szatmári Péter m.b. rektor javaslatára a Szenátus ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) úgy határozott, hogy támogatja az SZMSZ 

módosítására tett javaslatot: 

 

1. A vezérigazgatói pozíció átalakításával kapcsolatos módosítások 

A Szervezeti és Működési Szabályzat szövegében a „vezérigazgató” kifejezés illetve ragozott 

formáinak helyébe a „gazdasági vezető” kifejezés és megfelelőnek ragozott formája lép. 

A II. 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság tagja továbbá a főtitkár, aki ellátja 
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titkári feladatait.” 

A II. 37. § (2) bekezdés b) és e) pontja hatályon kívül kerül. 

 

2. Az elnöki pozíció átalakításával kapcsolatos módosítások: 

A II.8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A PR és Marketing Centrum vezetőjét az elnök nevezi ki, munkáját a főtitkár 

irányítása alatt látja el.” 

 

A II.15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Szenátus tagjai: 

a) a rektor; 

b) az elnök, 

c) a gazdasági vezető, 

d) a Stratégiai és Tudományos Tanács elnöke 

e) a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék vezetője; 

f) a Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék vezetője; 

g) a gazdaságtudományi tanszékcsoport-vezető; 

h) az Egyetem oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatott alkalmazottainak 

választott képviselője; 

i) az Egyetem nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott alkalmazottainak választott 

képviselője. 

j) a Hallgatói Önkormányzat elnöke.” 

A II.17. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A Szenátus ülésének tanácskozási jogú állandó meghívottjai 

a)  a Fenntartó képviselője 

b) a főtitkár; 

c) az Üzemi Tanács elnöke; 

d) a Felügyelő Bizottság tagjai; 

e) a rektorhelyettes(ek). 12 

(5) A rektor vagy az elnök a Szenátus ülésére tanácskozási joggal bárkit meghívhat. 

(6) Az ülés helyszínére, időpontjára és napirendjére vonatkozó tájékoztatást az Egyetem 

honlapján és hivatalos hirdetőtábláján is közzé kell tenni. 

(7) A Szenátus ülését tizenöt napon belüli alkalomra össze kell hívni, ha az 

a) a Fenntartó képviselője; 

b) a Szenátus tagjainak legalább fele; 

c) a Felügyelő Bizottság 

azt a napirend megjelölésével kéri.” 

A II.21. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Vezetői Értekezlet tagjai 

a) a rektor; 

b) az elnök 

c) a rektorhelyettes(ek); 

d) a gazdasági vezető; 3 13 

e) a főtitkár; 
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f) a főkönyvelő; 

g) a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék vezetője; 

h) a Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék vezetője; 

i) a gazdaságtudományi tanszékcsoport-vezető. 

(2) A Vezetői Értekezlet állandó tanácskozási jogú résztvevője a Fenntartó képviselője.” 

A II.22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A Fenntartó jóváhagyásához, egyetértéséhez kötött döntés a Fenntartó képviselőjének 

jóváhagyásával lép életbe.” 

A II.29. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Egyetem magasabb vezetői beosztásai: 

a) a rektor, 

b) az elnök 

c) a rektorhelyettes; 

d) a gazdasági vezető 

e) a főtitkár 

(2) Az Egyetem vezető beosztásai: 

a) tanszékvezető 

b) rendszerigazgató” 

(3) Az Egyetem a magasabb vezetői és vezetői beosztásokat általában pályázat kiírása nélkül 

tölti be. Magasabb vezetői és vezetői pályázatok kiírására a Fenntartó képviselőjével 

egyetértve a Vezetői Értekezlet, rektori beosztás esetén a Szenátus jogosult.  

(4) Határozott idejű magasabb vezetői és vezetői kinevezések és megbízások határidő előtt 

történő visszavonására – a rektori és elnöki kinevezést ide nem értve – a Vezetői Értekezlet 

kétharmados többséggel jogosult. A határozatot a Vezetői Értekezlet indokolni köteles.” 

A II.30. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Egyetem elnöke képviseli az egyetemet mindazon kérdésekben, melyeket törvény vagy 

más jogszabály nem sorol kizárólagosan a rektor hatáskörébe,  

(2) Az elnököt a Fenntartó javaslatára a Szenátus választja meg, 

(3) Az elnök megbízatása megszűnik 

a) az elnök lemondásával; 

b) az elnök felmentésével, 

c) az elnök halálával. 

(4) Az elnök felett a munkáltatói jogokat a Fenntartó gyakorolja. A Szenátus tagjai 

többségének egyetértő szavazatával kezdeményezheti a Fenntartónál az elnök felmentését.” 

A Szervezeti és Működési Szabályzat új címmel és paragrafussal egészül ki: 

 

„Az elnök feladat- és hatásköre 

II.30/A. § 

(1) Az elnök feladat- és hatáskörébe tartozik: 

a) az Egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése;  

b) az Egyetem stratégiai, fejlesztési feladatainak koordinálása; 

c) az Egyetem hosszú távú működése, fenntarthatósága és fejlesztése érdekében az egyes 

magasabb vezetők, vezetők és testületek munkájának felügyelete és koordinálása; 
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d) kapcsolattartás a Fenntartóval; 

e) amennyiben jelen szabályzat másként nem rendelkezik, ellátja a munkáltatói feladatokat 

és ellátja a munkáltatói jogokat, 

f) eseti felhatalmazás alapján egyes kérdésekben a Fenntartó képviselete az Egyetemen 

belül. 

g) a Fenntartó képviselője számára a rektorral együttműködve előterjesztést készít hitel 

felvételére, beruházás indítására, hosszú távú kötelezettségvállalásra, ingó vagy 

ingatlan vagyontárgy elidegenítésére vonatkozóan és a Fenntartó képviselőjének 

jóváhagyása esetén ellenjegyzi az erre vonatkozó szerződéseket; 

(2) Az elnöknek feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, illetve 

intézkedési joga van. Nem utasíthatja azonban sem a Szenátust, sem a Hallgatói 

Önkormányzatot vagy más érdekképviseleti szervezetet. 

(3) A munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét az elnök utasításban szabályozza és 

utasításban átruházhatja.” 

A II. 31. § helybe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Egyetem felelős vezetője és képviselője a rektor,  

(2) A rektor felelős az Egyetem szakszerű és törvényes működéséért. 

(3) A rektor felett a munkáltatói jogokat a Fenntartó képviselője gyakorolja.” 

A II.32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(4) A rektorjelöltet a Szenátus választja meg. A rektor megbízására a Fenntartó képviselője 

tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszter útján a köztársasági elnöknek. A Fenntartó 

képviselője – a Szenátus véleményének meghallgatása után – pályázatot írhat ki a rektori 

megbízásra. 3 

A II.33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A rektor felmentését – egyetértése esetén – a Szenátus ilyen tárgyú döntése alapján a 

Fenntartó képviselője kezdeményezi az oktatásért felelős miniszter útján a köztársasági 

elnöknél.” 

A II. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A rektor feladat- és hatáskörébe tartozik: 

a) felel az Egyetem a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolataiért; 

együttműködésért 

b) az Egyetem oktatási, képzési, a tudományos-kutatási és pályázati tevékenységének 

felügyelete; 

c) az elnök által átruházott hatáskörben eljárva munkáltatói jogokat gyakorol, a 

munkaszerződések illetve a munkavégzésre irányuló egyéb szerződések (megbízás, 

vállalkozás stb.) megkötésénél és megszüntetésénél az Egyetem képviseletében eljár;  

 

d)  6 

e) a szakképzettséget és végzettséget tanúsító oklevél kiadása; 6 

f) a Szenátus döntéseinek előkészítése és határozatainak végrehajtása; 

g) a vezető jogtanácsos munkájának irányítása és felügyelete; 

h) javaslattétel a Fenntartónak egyetemi tanári és főiskolai tanári kinevezés, illetve 

felmentés kezdeményezésére; 

i) 2 

j) a Vezetői Értekezlet egyetértésével munkaköri ím adományozása; 
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k) a Szenátus véleményének kikérését követően – az Egyetem elnökével egyetértésben – a 

nem más hatáskörébe tartozó magasabb vezetői és vezetői megbízások kiadása, és 

visszavonása; 3 

l) továbbá mindazon hatáskörök gyakorlása, amelyeket jogszabály vagy egyetemi 

Szabályzat a hatáskörébe utal.” 

A II.37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A gazdasági főigazgató az Egyetem gazdasági vezetőjeként: 3 13 

a) részt vesz az Egyetem Intézményfejlesztési Tervének, és az annak részét képező 

Foglalkoztatási Tervnek a kimunkálásában, előkészítésében; 

b) elkészíti az Egyetem költségvetését, éves illetve éven túli kötelezettségvállalási tervét, 

végrehajtásának ütemtervét, vagyongazdálkodási tervét, éves beszámolóját, éves 

közhasznúsági jelentését, s ezeket az elfogadásra hatáskörrel rendelkező szerv elé 

terjeszti, 

c) gazdaságilag megalapozott javaslatot tesz a Vezetői Értekezlet számára gazdálkodó 

szervezet alapítására, abban részesedés megszerzésére, azzal, hogy ezekre csak a 

Fenntartó képviselőjének jóváhagyásával kerülhet sor.  

d) a tárgyévet követő április 30-áig az elnökkel együttműködve jelentést készít a Fenntartó 

képviselője számára az Egyetem által alapított, vagy részvételével működő gazdálkodó 

szervezet működéséről, gazdálkodásáról, eredményéről;  

e)  

f) gondoskodik a számviteli-, adó- és egyéb jogszabályokban meghatározott könyvvezetési, 

nyilvántartási, beszámolási, bejelentési, bevallási, igazolás-kiadási stb. kötelezettségek 

előírásoknak megfelelő teljesítéséről, az Egyetem képviseletében eljár az 

adóhatóságnál, a számlavezető pénzintézeteknél; 

g) gondoskodik az Egyetem gazdálkodására vonatkozó belső szabályzatok elkészítéséről, 

azok folyamatos, naprakész állapotban tartásáról, az abban foglaltak betartatásáról, a 

végrehajtás ellenőrzéséről; 

h) gondoskodik az Egyetemmel munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban lévő munkavállalók, illetve egyéb alkalmazottak részére a munkabér, 

illetve megbízási díj számfejtéséről, kifizetéséről, a szükséges munkaügyi és 

társadalombiztosítási nyilvántartások vezetéséről, az adatszolgáltatások teljesítéséről; 

i) utasítási jog illeti meg az Egyetem valamennyi dolgozójával szemben a gazdálkodást 

érintő kérdésekben. 

j) az elnök által átruházott hatáskörben eljárva munkáltatói jogokat gyakorol, a 

munkaszerződések illetve a munkavégzésre irányuló egyéb szerződések (megbízás, 

vállalkozás stb.) megkötésénél és megszüntetésénél az Egyetem képviseletében eljár;  

k) figyelemmel kíséri az Egyetem pénzeszközei alakulását, likviditási helyzetét, 

befektetéseit, bankszámláit, gondosodik azok haszonnal való forgatásáról, kezeléséről, 

gondoskodik a kintlévőségek behajtásáról, a kötelezettségek határidőben való 

teljesítéséről; 

l) utalványozási jogot gyakorol a pénztár és az elszámolási számla pénzeszközei fölött; 

m) felügyeli, irányítja és szervezi a Gazdasági Hivatal, tevékenységét,  

n) felügyeli az Egyetem részére szerződés alapján nyújtott üzemeltetési és egyéb 

szolgáltatások végrehajtását; 6 

o) a Szenátus és a Vezetői Értekezlet tagjaként részt vesz az Egyetem irányításában, 

vezetésében; 

p) feladata a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének 

felügyelete, azok teljességének és hitelességének biztosítása; 6 
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q) feladata az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményének érvényesítése; 6 

r) az Egyetem alapfeladatait támogató gazdasági események körében képviseli az 

Egyetemet.6” 

 

A II.37. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„f) igazgatási kérdésekben segíti a rektor, az elnök, a rektorhelyettes(ek) munkáját.” 

 

A II.39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A főtitkár az Egyetem általános igazgatási feladatai ellátása során: 

a) igazgatási kérdésekben segíti a rektor, a rektorhelyettes(ek) és a gazdasági vezető 

munkáját; 6 13 

b) összehangolja az Egyetem belső igazgatási tevékenységét; 

c) irányítja az Egyetem szervezet-fejlesztési tevékenységét; 

d) irányítja és ellenőrzi az Egyetem központi iratkezelési és irattározási munkáját; 

e) segíti a rektor munkáját a határidős feladatok és kötelezettségek határidőre történő 

teljesítésében, illetőleg az ehhez szükséges előterjesztések és testületi döntések 

előkészítésében;  

f) részt vesz az Egyetem Szabályzatainak kidolgozásában, módosításában, ellenőrzi azok 

jogszabályi megfelelését, konzisztenciáját, harmonizációját. 

g) irányítja az Egyetem adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítését; 

h) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Szenátus, a Vezetői Értekezlet, az elnök, 

a rektor, a rektorhelyettes(ek), a gazdasági vezető  meghatároz.  

i) felügyeli az Egyetem minőségfejlesztési és minőségellenőrzési rendszerét, a 

minőségügyi képviselő tevékenységét, 

j) a Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság munkájában annak tagjaként és 

titkáraként részt vesz;” 

 

A II.44. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„e) ellátja azokat a feladatokat, amelyet a Szenátus, a Vezetői Értekezlet, a rektor, a 

rektorhelyettes(ek) és az elnök, a gazdasági vezető, a főtitkár számára meghatároz. „ 

 

A II.47. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A minőségügyi képviselő tevékenységét a főtitkár felügyeli és irányítja. 3 13 

 (3) A minőségügyi képviselőt a Vezetői Értekezlet véleményének kikérését követően, az 

Egyetem elnöke nevezi ki. Megbízása visszavonása ugyanilyen eljárással történhet. 

Megbízása legfeljebb öt évre szólhat, amely több alkalommal meghosszabbítható. Pályázat 

kiírása nem szükséges.” 

 

A II. 49. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A hallgatói önkormányzat működéséhez és a feladatai elvégzéséhez az Egyetem biztosítja 

költségvetésének keretei között a feltételeket, a jogszerű felhasználást az Egyetem 

képviseletében az elnök, a gazdasági vezető és a főtitkár jogosult ellenőrizni.” 

 

A II. 63. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az Egyetem egyes szervezeti egységeinek tevékenységével összefüggésben keletkezett, 

kezelt, illetve adott szervezeti egységre vonatkozó adat közlésére az Egyetemen kívüli 
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harmadik személy részére a vonatkozó jogszabályi és szabályzati rendelkezések keretei 

között az elnök, a rektor, a gazdasági vezető, a főtitkár jogosult. 3 13 

(4) Az Egyetem hivatalos megkeresésre 

a) hallgatói létszámadatokat, azokra vonatkozó hivatalos tájékoztatást csak az elnök; a 

rektor, a főtitkár illetve az illetékes rektorhelyettes aláírásával; 6 

b) dolgozói létszámadatokat, továbbá gazdálkodásával kapcsolatos adatokat, azokra 

vonatkozó hivatalos tájékoztatást csak az elnök, a rektor, a gazdasági vezető illetve a 

főtitkár aláírásával 

adhat ki.” (1/2017. Szenátusi Határozat) 

 

 

2. Intézményfejlesztési terv 

 

A Szenátus a Sportlétesitmény menedzsment szakirányú továbbképzés tantervi hálóját 

tárgyalta. 

 

Dr. Szatmári Péter m.b. rektor javaslatára a Szenátus ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodott) úgy határozott, hogy elfogadta a Sportlétesitmény 

menedzsment szakirányú továbbképzés tantervi hálóját. (2/2017. Szenátusi Határozat) 

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén dr. Szatmári Péter a Szenátus ülését befejezettnek 

nyilvánította, s megköszönte a részvételt. 

 

 

 

kmf. 

Dr. Járdánházy Monika 

vezető jogtanácsos 

 


