
A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALMI SZENÁTUSÁNAK 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

  

1. § A Társadalmi Szenátus 

A Társadalmi Szenátus a Pécsi Tudományegyetem tanácsadó és támogató szervezete.  

  

2. § A Társadalmi Szenátus összetétele 

1. A Társadalmi Szenátus választott és alanyi jogú tagokból (továbbiakban társadalmi 
szenátorokból) áll. 

2. A társadalmi szenátorokat - köztiszteletben álló, elsősorban tudományos, gazdasági, 
illetve közigazgatási szakemberek, az Egyetem támogatói körének vezetői, a közélet 
vezetői köréből - a PTE Szenátusa választja egyszerű szótöbbséggel, hároméves 
időtartamra. Tisztségére tekintettel az Egyetemmel rendszeres kapcsolatban álló 
közigazgatási szerv, illetve társadalmi szervezet mindenkori vezetője is társadalmi 
szenátorrá vála 

sztható. 

3. Amennyiben egy gazdálkodó szervezet legalább évi nettó hétmillió forinttal támogatja 
az Egyetemet, úgy annak mindenkori vezetője a Szenátus alanyi jogú tagja, 
akadályoztatása esetén a Társadalmi Szenátus ülésén az általa kijelölt munkatárs 
helyett 

esíti. 

4. A társadalmi szenátor újraválasztható. 
5. A Társadalmi Szenátus választható taglétszáma 30 fő. Új társadalmi szenátor 

megválasztása csak megüresedett hely esetén lehetséges. 
6. A társadalmi szenátor az egyetemmel nem állhat közalkalmazotti viszonyban. 
7. A társadalmi szenátor részére az Egyetem díszes oklevelet állít ki és névjegyet 

készíttet. 

  

3. § Jelölés 

1. A Társadalmi szenátorrá választható tagokat a karok és a központi oktatási intézetek 
javaslata alapján a rektor jelöli. A jelölést megelőzően a jelö 

ltnek nyilatkoznia kell a jelölés elfogadásáról. 

2. társadalmi szenátorrá magyar és külföldi állampolgár egyaránt választható. 

4. § Elnökség 



1. A Társadalmi Szenátus elnöke az egyetem mindenkori rektora. A rektort 
akadályoztatása esetén az általános rektorhelyettes helyettesíti. 

2. A Társadalmi Szenátus szenátorai közül társadalmi elnököt választ azzal, hogy 
egyetemi fórumokon képviselje a Társadalmi Szenátust. 

5. § A Társadalmi Szenátor jogai és kötelezettségei 

1. A társadalmi szenátor jogosult: 

a. a "PTE Társadalmi Szenátora" címet viselni, tagságát egyéb iratokon feltüntetni, 
valamint tagságát igazoló oklevelét és névjegyét használni, 

b. meghívottként részt venni az Egyetem valamennyi szakmai és tudományos, valamint 
közéleti rendezvényein, illetve a PTE Szenátusának ülésein, 

c. megismerni az Egyetem szervezetét és működését érintő valamennyi szabályzatot, 
valamint a PTE Közlönyének tartalmát. 

1. A társadalmi szenátor köteles: 

a. az Egyetem számára anyagi, illetve erkölcsi támogatást nyújtan4, előmozdítva az 
Egyetem kedvező megítélésé 

t és javítva annak gazdasági helyzetén, 

b. minden lehetséges fórumon biztosítani és szorgalmazni az elfogulatlan tájékoztatást, 
ezzel is öregbítve az Egyetem jó hírnevét, 

c. a PTE Társadalmi Szenátorához méltó magatartást tanúsítani a magánéletben, az üzleti 
és közéletben. 

6. § A megbízatás megszűnése 

A társadalmi szenátor megbízatása megszűnik: 

a. lemondással, 
b. abban az esetben, ha az Egyetemmel közalkalmazotti viszonyt létesít, 
c. a határozott idő lejártával, 
d. az 1. § (3) bekezdésének megfelelő tisztségének megszűnésével, 
e. visszahívással, 
f. a tag halálával. 

7. § A visszahívás 

A 6. § e) pontja alapján a Társadalmi Szenátor akkor hívható vissza, ha az 5. § szerinti 
kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy méltatlanná vált a tisztségére. A visszahívást a 
rektor indítványozza és a kérdésről a PTE Szenátusa egyszerű szótöbbséggel, zárt ülésen, 
titkos szavazással dönt. 

8. § A Társadalmi Szenátus tevékenysége 

1. A Társadalmi Szenátus figyelemmel kíséri az Egyetem társadalmi, gazdasági és 
tudományos tevékenységét, valamint véleményezési és javaslattételi joggal 



rendelkezik az Egyetem fejlesztését, stratégiai célkitűzéseit érintő kérdésekben. A PTE 
Szenátusa a Társadalmi Szenátus kérésére köteles a javaslatot napirendre tűzni. 

9. § A Társadalmi Szenátus ülései 

1. A Társadalmi Szenátus tanévenként legalább egy alkalommal tartja ülését. Ezen kívül 
ad hoc jelleggel tart ülést, amennyiben az Egyetem érdeke úgy kívánja. 

2. A Társadalmi Szenátus ülését - a napirendi pontok megjelölésével - a rektor hívja 
össze és vezeti. Az ülést össze kell hívni, ha a Társadalmi Szenátorok egynegyede az 
ok megjelölésével azt a rektornál írásban kéri. 

3. A Társadalmi Szenátus ülései nyilvánosak. 

10. § A határozathozatal 

1. A Társadalmi Szenátus határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 
2. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
3. A Társadalmi Szenátus egynegyedének indítványára titkos szavazást, illetve zárt ülést 

kell tartani, kivéve a 7. §-ban megjelölt esetben. 

11. § A Társadalmi Szenátus ülései 

A Társadalmi Szenátus üléseinek előkészítéséről, az ülések jegyzőkönyvének vezetéséről és a 
határozatainak végrehajtásáról az Egyetem főtitkára gondoskodik. 

  

12. § Hatályba léptető és záró rendelkezések 

Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba. 

2000. december 21. 

Dr. Tóth József 

rektor 

 


