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 A Szenátus a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben biztosított 
hatáskörében az egyetem 58/2006. (VI. 29.) számú határozattal megalkotott, többször 
módosított és egységes szerkezetben kiadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosítására benyújtott írásos elıterjesztéseket – egy helyben tett és elfogadott 
pontosítással∗ – egyhangúlag jóváhagyta a következık szerint:  
 
 
1. A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Ftv. 96. § (10) bekezdése alapján a 

Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. § (7) bekezdésében végrehajtandó 
alábbi módosítást. 

 
„ A dékáni (fıigazgatói) megbízás legkésıbb annak az akadémiai évnek a 
végén szőnik meg, amely naptári évben a dékán (fıigazgató) betölti 65. 
életévét”, 
 
helyébe az alábbi lép 
 

„A dékáni (f ıigazgatói) megbízás annak az akadémiai évnek a végén 
szőnik meg, amely naptári évben a dékán (fıigazgató) betölti 65. 
életévét. Ha a dékáni (fıigazgatói) megbízás idıtartama - részben, 
vagy teljes egészében - a hatvanötödik életév betöltését követıen 
kerülne kitöltésre, a megbízás a szenátus tagjai kétharmadának 
igenlı szavazatával meghozott döntésével legfeljebb a 68. életév 
betöltéséig terjedı idıszakra adható meg.” 
 
 

                                              
∗ Az elıterjesztésben szereplı „a hetvenedik életév betöltéséig terjedı idıszakra” mellékmondat pontosításra 
kerül. 
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2.  A Szenátus egyhangúlag jóváhagyta 133/2007. (XII. 13.) számú határozattal 
megalkotott a felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló szabályzat Ftv. szerinti 
módosítását az alábbiak szerint:  

 
I.  Az Ftv. 55. § (2) bekezdése alapján a Szabályzat 2. § (2) bekezdése 
helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a 
felsıoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a 
megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban államilag támogatott képzésben 
kizárólag az elsıként megkezdett képzésének legkésıbb harmadik félévében 
létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén folytathatók 
tanulmányok.” 

 
 

II.  Az Ftv. 55. § (2) bekezdésének változása alapján a Szabályzat 3. § (3) 
bekezdése hatályát veszti. 

 
 

III.  A Szabályzat 12/A § (3) bekezdése helyébe a következı szövegrész lép: 
„A szakmai gyakorlati ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai 
gyakorlatot az Egyetem székhelyétıl, illetve telephelyétıl eltérı helyen 
teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai 
gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke megfelel az 
adott kar Térítési és Juttatási Rendjében meghatározottaknak.„ 
 

 
IV.  Az Ftv. 55. § (1) bekezdésének megfelelıen a Szabályzat 22. § (3) 
bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Az államilag finanszírozott finanszírozási formából át kell sorolni azokat a 
hallgatókat, akik az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói 
jogviszonyuk nem szünetelt és nem szerezték meg legalább az ajánlott 
tantervben elıírt kreditmennyiség 50%-át.”  

 
A Szenátus felhatalmazza a stratégiai, mőködésfejlesztési és igazgatásszervezési 

fıigazgatót a Szervezeti és Mőködési Szabályzat vonatkozó részeinek fentiek szerinti 
módosítására. 
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