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II.7. RÉSZ 
AZ OKTATÓK RÉSZVÉTELE A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁSÁBAN 
 

1. § [Az oktatók részvétele a felsőoktatási intézmény döntéshozatali eljárásában]
1
 

 

(1) A közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatót a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban foglaltak szerint részvételi jog illeti meg az intézmény 

döntéshozatali eljárásában. 

 

(2) Az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatónak joga, hogy:  

a) javaslatot tegyen az Egyetem életével kapcsolatos minden kérdésben, és ezekre érdemi 

választ kapjon, 

b) részt vegyen – közvetlenül, vagy képviselője útján – az  érdekét érintő döntések 

meghozatalában és az intézmény vezető testületeiben, 

c) a vonatkozó rendelkezések szerint választó és választható legyen az Egyetem 

testületeibe. 

 

(3) A részvételi jog többek között a választott fórumok működésén keresztül különböző 

szinteken valósul meg. Legfontosabb fórumok:   

a) bizottságok (állandó, ad hoc) 

b) alkalmazotti fórum 

c) intézeti tanács 

d) kari tanács 

e) szenátus. 

 

(4) A részvételi jog gyakorlása során a tagok megfogalmazzák és érvényre juttatják az 

oktatók, továbbá más alkalmazottak véleményét, javaslatait. A Szervezeti és Működési 

Szabályzat által biztosított jogok különösen a kezdeményezési jog, javaslattételi jog, 

az ügyrendek megalkotásának joga, szabályzatok elfogadásának joga, a pályázatok 

véleményezése, rangsorolása, előzetes egyetértési jog gyakorlása, jóváhagyás, 

állásfoglalás kialakítására vonatkozó jog.  

 

(5) Az oktatási-kutatási szervezeti egység tevékenységét annak vezetője az oktatási-

kutatási szervezeti egység tanácsával (intézeti tanács) együttműködve irányítja. Az 

oktatási-kutatási szervezeti egység alkalmazotti fórumának joga, hogy a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban meghatározott kérdésekben véleményt nyilvánítson. Az 

alkalmazotti fórumot a szervezeti egység vezetője a szervezeti egységet érintő fontos 

üggyel kapcsolatos tájékoztatás megtételére, vagy más kérdés megtárgyalására is 

összehívhatja. 

 

(6) A kari tanács a kar oktatási, tudományos kutatási, valamint egyes adminisztratív 

feladataival kapcsolatos hatáskör gyakorlására a Szervezeti és Működési Szabályzat 
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szerinti döntési, valamint javaslattételi, véleményezési és ellenőrzési jogot gyakorol. 

 

(7) Az Egyetem döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott 

legfőbb önkormányzati vezető testülete a Szenátus. 

 

(8) Az Egyetem dolgozóinak érdekképviseletét az egyetemen működő bejegyzett 

szakszervezetek, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott 

részvételi jogokat pedig a Közalkalmazotti Tanács látják el. 
 


