
 

 

Állami egyetem Alapítványi egyetem 

Tudományos igazság kérdésében az állam 
nem jogosult dönteni, tudományos 
kutatások értékelésére kizárólag a 
tudomány művelői jogosultak. 
(Alaptörvény X. cikk (2) bekezdés) 

Vallási, illetve világnézeti tekintetben 
elkötelezett intézményként is működhet, és 
a képzési programjába beépítheti a vallási, 
világnézeti elkötelezettségnek megfelelő 
filozófiai, etikai, kulturális ismereteket. 
Nftv. 94. § (1) 

A felsőoktatási intézmény vezető testülete a 
szenátus. A szenátust illetik meg a 
felsőoktatási intézmény Alaptörvényben 
rögzített jogosultságai. 
 
Nftv. 12. § (1)–(2) 
 
“Alaptörvényben biztosított jogosultságok” = 
A felsőoktatási intézmények a kutatás és a 
tanítás tartalmát, módszereit illetően 
önállóak, szervezeti rendjüket törvény 
szabályozza. 
Alaptörvény X. cikk (3) bekezdés 2. mondat 

A felsőoktatási intézmény vezető testülete a 
szenátus. A szenátust illetik meg a 
felsőoktatási intézmény Alaptörvényben 
rögzített jogosultságai. 
 
Nftv. 12. § (1)–(2) 
 
Alapítványi keretek között azonban ez nem 
tud érvényesülni, hiszen az alapítvány 
számos olyan kérdésben dönt, amely 
csorbítja a szenátus jogkörét, a szenátus 
helyett fog majd dönteni. 

- Az állami felsőoktatási 
intézményben a szenátus tagjai 
(rektor, kancellár kivétel) választás 
útján nyerik el megbízatásukat 

- A szenátus összetételére és 
működésére irányadó, hogy: 

a) létszáma nem lehet kevesebb 9 
főnél 

b) az oktatók és kutatók által választott 
tagoknak a tagok többségét kell 
alkotniuk 

c) a vezetői megbízással nem 
rendelkező oktatók képviseletét 
biztosítani kell, 

d) a hallgatói önkormányzat a szenátus 
létszáma 20-25%-ának megfelelő 
számban delegál képviselőt, 

e) a doktorandusz önkormányzat egy 
fő képviselőt delegál, 

f) a dolgozói, szakszervezeti 
képviselet legalább egy-egy fő, 

 
g) szenátusi választást 4 évente kell 

tartani (HÖK, DÖK küldötteket max. 
3 évre delegálják), 

h) a szenátus ülései nyilvánosak, 
i) eljárási garanciák vannak 

(határozatképesség, zárt ülés 
kérése, nyilvános jegyzőkönyv, 

- Nem biztos, hogy választott lesz a 
szenátus (de ez azért nem 
valószínű) 

- Nem biztos, hogy érvényesülnek a 
szenátusra vonatkozó alábbi 
garanciák: 

a) min. 9 fő 
b) oktatói-kutatói többség 
c) a nem vezetők képviselete 
d) 20-25%-os hallgatói részvétel (HÖK 

küldöttek) 
e) doktorandusz képviselet 
f) dolgozói, szakszervezeti képviselet 
 
g) 4 évente választások 
h) nyilvános ülések 
i) eljárási garanciák 

(határozatképesség, zárt ülés 
kérése, nyilvános jegyzőkönyv, 
határozathozatal hivatalos módja 
stb.) 

j) demokratikus elvek a választás 
során, arányos képviselet 

 
Akár a Szenátus legfontosabb jogkörei is 
átruházhatók. 
 
Nftv. 94. § (2) 



 

határozathozatal hivatalos módja 
stb.) 

j) a választás során biztosítani kell a 
demokratikus elvek érvényesülését, 
figyelemmel a teljes munkaidőben 
foglalkoztatott oktatók, kutatók és 
tanárok arányos képviseletére. 

 
A Szenátus legfontosabb jogkörei nem 
ruházhatók át. 
 
Nftv. 12. § (7)–(8) 

A rektor kezdeményezésére a kancellárnak 
belső ellenőrzési vizsgálatot kell 
elrendelnie. 
Nftv. 13. § (7) e) 

A rektor nem biztos, hogy kezdeményezhet 
majd belső ellenőrzést. 
 
Nftv. 94. § (2) 

Az egy évnél hosszabb időre szóló 
egyetemi és főiskolai docensi, egyetemi és 
főiskolai tanári munkaköröket nyilvános 
pályázati eljárás alapján kell betölteni. A 
pályázatot a rektor írja ki, a foglalkoztatási 
követelményrendszerben meghatározottak 
figyelembevételével. 
Nftv. 29. § (1) 

Nincs garancia rá, hogy pályáztatás lesz, 
“rámutatással” ki lehet nevezni. 
 
 
 
 
 
Nftv. 94. § (2) 

Van kancellár 
Nftv. 37. § (1) e) 

Nem feltétlenül kell kancellár. 
Nftv. 94. § (2) 

A rektor, rektorhelyettes, főigazgató és 
helyettese, klinikai központ elnök és 
helyettese, dékán és helyettese, kancellár 
és helyettese és az ún. elnök (ez egy 
speciális tisztség a magánegyetemen) és 
helyettese 
+ 
a szervezeti egységek vezetői (tanszék- és 
intézetvezetők stb.) 
 
vezetői megbízása határozott időre – rektor, 
rektorhelyettes, főigazgató, klinikai elnök, 
dékán max. 5 évre – szól. 
 
A rektor, főigazgató, klinikai elnök és dékán 
max. egyszer, a szervezeti egységek 
vezetői többször is meghosszabbíthatók. 
 
A vezetői megbízásokra nyilvános 
pályázatot kell kiírni. 
 
Nftv. 37. § (3) 

Korlátlan időtartamú vezetői megbízatások 
is lehetségesek. 
Nem előírás a nyilvános pályázat. 
 
 
Nftv. 94. § (2) 



 

A rektori pályázatokat a szenátus 
véleményezi, és dönt a rektorjelölt 
személyéről. 
Adott felsőoktatási intézményben 
ugyanazon személy összesen max. kétszer 
kaphat rektori megbízást. 
Nftv. 37. § (4) 

Nem kell szenátusi véleményezés és 
ugyanaz a személy kettőnél többször is 
kinevezhető. 
 
(Az viszont itt is igaz, hogy a köztársasági 
elnök nevezi ki a rektort, de ez tkp. mindegy 
is.) 
Nftv. 94. § (2) 

A magasabb vezetői és vezetői pályázatok 
rangsorolásáról főszabályként a szenátus, 
kivételesen a szenátus átruházott 
hatáskörében eljáró testület (pl. kari tanács) 
vagy személy dönt. 
A testületek a döntésüket megküldik a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának, aki ennek 
mérlegelésével dönt a vezetői megbízásról. 
Nftv. 37. § (5) 

Nem kell megkérdezni sem a szenátust, 
sem más testületeket a vezetői 
megbízásokról. 
 
Nftv. 94. § (2) 

65 év a vezetői megbízások felső korhatára 
Nftv. 37. § (6) 

Nincs felső korhatár vezetői megbízások 
esetében 
Nftv. 94. § (2) 

Van konzisztórium 
Nftv. 13/B.–13/D. §§ 

Nincs konzisztórium 
Nftv. 94. § (2) 

Nincs elnöki tisztség Létrehozható elnöki tisztség. 
Ennek lényege, hogy egyetértési jogot 
gyakorol a rektori hatáskörök tekintetében, 
és részt vesz az intézmény képviseletében. 
Egyebekben feladatai teljesítése körében a 
rektorral és a kancellárral – illetve ahol 
kancellár nincs, a gazdasági vezetővel – 
együttműködik. 
Véleményezi a rektorjelöltre vonatkozó 
személyi javaslatot 
 
Nftv. 94. § (2b) 

Az állami támogatás célja 
a) a hallgatói juttatások, 
b) az intézmény alaptevékenységének, 
c) nemzetgazdasági, térségfejlesztési 

feladatok ellátásának, 
d) további közfeladatok ellátásának, 
e) a hallgatói sportnak, 
f) egyes speciális felsőoktatási 

feladatok ellátásának, 

Ezekre az alapítványi egyetem is jogosult, 
de 

- erről a miniszterrel külön meg kell 
állapodni 

- a megállapodásban feltételeket 
lehet szabni. 

 
Nftv. 94. § (3) 



 

 
 

g) a kiemelt felsőoktatási intézmények 
támogatásának, 

h) kulturális és fejlesztési 
támogatásoknak 

biztosítása. 
 
Nftv. 84. § (2) 

A szenátus (több más jogköre mellett) 
a) javaslatot tesz a rektori pályázati 

felhívás tartalmára, elbírálja a rektori 
pályázatokat és megválasztja a 
rektorjelöltet, továbbá értékeli a 
rektor vezetői tevékenységét; 

b) elfogadja az intézmény szervezeti 
és működési szabályzatát, 

 
c) a fenntartó által meghatározott 

keretek között elfogadja az 
intézmény költségvetését és a 
számviteli rendelkezések alapján 
elkészített éves beszámolóját; 

d) a fenntartó egyetértésével dönt az 
intézmény vagyongazdálkodási 
tervéről, gazdálkodó szervezet 
alapításáról, gazdálkodó 
szervezetben részesedés 
szerzéséről; 

 
Nftv. 12. § (3) 

A fenntartó a felsorolt szenátusi jogokat 
magához vonhatja. Ebből kiemelendő az 
SZMSZ kidolgozása és a rektori pályázat 
elbírálása + a rektorjelölt megválasztása. 
Lehetséges, hogy a szenátus legfeljebb 
véleményezi a rektori pályázatokat., és 
majd (utóbb) értékeli a rektor 
tevékenységét. 
 
Nftv. 94. § (6) 

A szenátus elbírálja a rektori pályázatokat 
és megválasztja a rektorjelöltet. 
Nftv. 12. § (3) d) 

Lehetséges, hogy a szenátus elbírálás és 
jelölt megválasztása helyett csak 
véleményez vagy még azt sem. 

A fenntartói döntéseket a szenátus döntése 
alapján a rektor bíróság előtt 
megtámadhatja. 
Nftv. 75. § (1) 

Ez itt is így van. 


