
A Szenátus összetétele 

13. § 

 

(1) A Szenátusnak hivatalból tagja az Egyetem rektora és a kancellár.  

 

(2) A szenátus tagja - a hallgatói és a doktorandusz önkormányzat képviselői kivételével - az 

lehet, aki a felsőoktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony keretében oktatói, 

kutatói vagy egyéb munkakört tölt be. 

  

 Nem választható a szenátus tagjává, aki a szenátus mandátuma alatt betölti a 65. életévét. 

A karok, az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság és a Klinikai Központ az oktatói, 

kutatói létszámuk figyelembevételével az alábbiak szerint jogosultak oktatói, kutató 

munkakörben foglalkoztatott Szenátusi tagokat választani: 

 

ÁJK          2 oktató, kutató 

ÁOK          4 oktató, kutató 

KK     4 gyakorlati  

    oktatásban  

    foglalkoztatott 

    közalkalmazott 

BTK          6 oktató, kutató 

EK          2 oktató, kutató 

FOK          1 oktató, kutató 

GTK          6 oktató, kutató 

GYFK         2 oktató, kutató 

GYTK         1 oktató, kutató 

IK          3 oktató, kutató 

MÉK          3 oktató, kutató 

MK          3 oktató, kutató 

NK          1 oktató, kutató 

TTK          5 oktató, kutató 

ZK          1 oktató  

AKIT         2 kutató 
  

 A dékán megválasztásával - a Kari Tanács rangsorolási eljárását követően elnyert 

megbízással - a dékán egyben a Szenátus választott tagjává is válik. 
 

A dékán Szenátusi tagsága a dékáni megbízás időtartamára szól. 

 Amennyiben a megválasztott Szenátusnak olyan oktató is tagja, aki szenátusi tagsággal 

járó magasabb vezetői (rektor, dékán) feladatot is ellát, és ezen magasabb vezetői 

megbízása a szenátusi tagsága ideje alatt megszűnik, a magasabb vezetői megbízás 

megszűnésének időpontjában a szenátusi tagsága is megszűnik. A tagság megszűnésére 

nem kerül sor, amennyiben a tisztségéről leköszönő magasabb vezető a szenátusi 

választáson több szavazatot kapott, mint az adott karról a legkevesebb szavazattal 

beválasztott tag. Ebben az esetben az utóbbi tagsága szűnik meg. 
 

(3) Amennyiben a hallgatói önkormányzati választáson a teljes idejű nappali képzésben részt 

vevő hallgatók legalább 25%-a igazoltan részt vett, a hallgatói képviselők száma a 

Szenátus tagjai létszámának 25%-a. A Szenátusba a doktorandusz önkormányzat 

javaslatára az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet választmánya további 1 fő 

doktoranduszt delegál. 



(4) Az egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak három tag választására jogosultak 

az alábbiak szerint: 

 

  Klinikai Központ         1 tag 

Szolgáltató és igazgatási szervezeti egységek, funkcionális    2 tag 

szervezeti egységek és az SzMSz 4. § (3) bekezdése, valamint 

7. § (1) bekezdése h) pont szerinti szervezeti egységek 

nem oktató, kutató munkakörben foglalkoztatott alkalmazottai 

  

 A reprezentatív szakszervezet(ek) egy tagot delegál(nak). 

 

(5) A Szenátus tagjainak többségét az oktatók és kutatók által választott tagoknak – az 

elnökkel együtt − kell alkotniuk. A választott oktatók, kutatók legalább 50%-ának 

egyetemi/főiskolai tanárnak, egyetemi, főiskolai docensnek, kutató professzornak, 

tudományos tanácsadónak, tudományos főmunkatársnak kell lennie.  

 

(6) Nem lehet a Szenátus tagja olyan hallgató, akinek a hallgatói jogviszonya szünetel. 

 

(7) A választott tagság személyre szóló. 

 

(8) A Szenátus tanácskozási jogú állandó meghívottjai (amennyiben nem választott tagok):  

- a rektorhelyettesek, 

- kabinetfőnök, 

- kancellárhelyettes, 

- a rektori hivatalvezető, 

- az oktatási igazgató, 

- a tudományos igazgató, 

- a Tanárképzési Központ főigazgatója, 

- a KK főigazgatója  

- az AKIT főigazgatója, 

- az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgatója, 

- a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának igazgatója, 

- a Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója, 

- a Táplálkozástudományi Intézet igazgatója, 

-  a belső ellenőrzési igazgató, 

- a közalkalmazotti tanács (KT) elnöke, 

- az Egyetem tevékenységében érintett minisztériumok képviselői, 

- a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, 

- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, 

- Debrecen város polgármestere, 

- az ATOMKI igazgatója, 

- a DAB elnöke. 

 

(9) Tanácskozási joggal az elnök más személyeket is meghívhat. A Szenátus üléséről az ülés 

időpontja előtt, a napirend megküldésével előzetesen a fenntartó képviselőjét tájékoztatni 

kell; a fenntartó képviselője az ülésen tanácskozási joggal részt vehet. 

 

(10) A Szenátus elnöke az Egyetem rektora. 


