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Altalános ľendelkezések

1.S

A Nemzeti Kozszolgálati Egyetem Szenátusa a Nemzeti KözszoIgálati Egyetemről, valamint
akozigazgatási, ľendészeti és katonai felsőoktatásľól szóló 20ll. évi CXXXII. töľvény,
illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 20Il. évi CCIV. tĺirvény vonatkozó ľendelkezései,
továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Múkodési Szabályzatáĺak 30/A. $
a|ap jánmiĺködésénekľendjétazalábbiakszerinthatározzameg:'

Az Ügyrend hatálya

2.$

Jelen ügyrend személý hatéiya a Szenátus tagtraira, valamint állandó és eseti meghívottaira,
tárgýhatálya a Szenátus műkodési rendjére teľjed ki.

A Szenátus feladat_ és hatáskiire

3.S

(1) A Szenátus az Egyetem legfelsőbb szintű döntéshozó testtilete, amely döntési,
véleményezési, javaslattételi, jóvahagyási, valamint ellenőrzési jogokkal rendelkezik.

(2) A Szenátus dönt az Egyetemet érintő, a vonatkoző jogszabályokban - igy különösen a
nemzeti felsőoktatásról szóló 20ll. évi CC[V. töľvény (a tovĺíbbiakban: Nftv.) 12. $ által _
megllatźrozott' hatáskörébe utalt valamennyi kérdésben.

(3) A Szenátus egyes döntései a Nemzeti Közszolgźiati Egyetemľől, valamint aközigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásľól szóló 20Il. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban:
NKE tv.) 7. $-a értelmében a Fenntartói Testĺilet (a továbbiakban: FT) jóvłĺhagytsával
válnak érvényessé.

(4) Az Egyetem intézményfejlesztési tervét, valamint a minősített adat védelmére vonatkozó
szabá'lyzatźlt az NKE tv. 5. $ c) pontja alapján a Szenátus felterjesztését követően az FT
fogadja el.

A Szenátus tisszetétele, a tagság speciális szabályai

4.$

(1) A Szenátus összetételét az NKE tv. 11. $-a, valamint aSzewezeti és Mfüödési Szabályzat
(SZMSZ) 30/A. $ (3) bekezdése határozzameg.'

(2) A Szenátusnak a szavazatijoggal rendelkező - hivatalbóI, vźůasztás, illetve delegálás útján
tagságot elnyert _ képviselőin kívül tanácskozźlsra jogosult - de szavazati joggal nem
rendelkező _ állandó meghívott tagtraí lehetnek, akiket indítványozási, észrevételezési,
véleménynyilvanítási, kéľdésfelvetési és javaslattételi jog illet meg.

\

l Módosította a 7 l l20I5. (xI' 1 8.) szźlmu szęnáilsi határozat.
2 Módosította a71/2015. (XI. l8.) számú szenátusihatározat.



(3) A Szenátus tanácskozási jogű állandó meghívottainak körét az SZMSZ 30/A. $ (5)
b ekezdés e tartalmazza.'

(4) A Szenátus tagjai _ a tagsági jogviszony keletkezésének móđjától fiiggetlentil _ azEgyetem
egészét kepviselik.

(s) A szenátusi vźlasztás ľendjét a l15/20I2. (X. 3.) ISZhatározattal elfogadott és az 5/2015. $.
15.) szenátusi hatźtrozattal módosított Szenátusi Választási Szabályzat hatźrorza meg.o
Ugyanez tartalmazza a szenátusi tagság keletkezéséľe, iđőtartarclára, megszűnésére, a
póttagokľa, valamint a helyettesítés rendj ére vonatkozó szabályokat.

(6) A Szonáfus tagai kĺitelesek az tiléseken részt venni. Szavazati jogukat kizárőlag
személyesen gyakoľolhatjĺĺk. Távolmaradásukat az elnöknek címzett, de az Igazgatási
Irodéůloz eljuttatott indokolt és írásbeli levélben kötelesęk kimenteni.s

(1)

(2)

A Szenátus tisztségvĺselői

A Szenátus elnöke6

5.S t

A Szenátus elnöke a rektor, aki ĺisszehívja és vezetí a Szenáfus üléseit.

Az elnök hatáskĺjrében eljárva:

a) megnýtja az ülést;

b) megállapítja annak hatźtrozatképességét;

c) szavazásrabocsátja a napirendi pontokat és azok meg!árgyalásanak sorľendjét;
d) titkos szavazás esetén szavazatszźlmláló bizottságfelállításaľa tesz javaslatot;

e)8
Đ vezetíazülést, ügyel annakrendjénekfenntaľtására;
g) megadja, illetőleg szükség esetén megvonja a felszolalźtsi jogot;

h) elrendeli a szavazźst;

Đ rövid tájékoztatást ad az Egyetemet, illetve a Szenátust érintő kiemelt

äff ľŁ"j."'ŤĹľľĺ:xłffľáJ:lŤlľ"':ff]uä;'ľu"yekľől'valamintaSzenátus
j) bezźĄa az ülést.

(3) A Szenátus elnökét akađályoztatása esetén az általa kijelölt rektorhelyettes, tartós
akadályoztatása esetén az FT által kijelölt rektorhelyettes helyettesíti, aki ennek sorźn az

3 Módosította al5l20|5. (I.28.) számú szęnátusihatározat.Módosította a7ll2}l5. (xI. 18.) számú szęnátusi
hattrozat.
a A mondatot módosította a I5l2O15. (I. 28.) szétműszęnátusi határozat.
5 A mondatot módosította a l5/2OI5. (I. 28.i számű szenátusihatározat.
6 Az alcimet bęiktatta a 38 /2013 . (III. l 3.) számu szenáilsi határozat.
7 Módosította a38/2013. (III. l3.) számú szenátusihattrozaÍ.
* Hatiĺlyon kívül helyezte a7I/20I5. (xI. l8') számű szęneúusi határozat.
9 Módosította a7ll2O15. (xI. 18.) számú szęnátusi határozat.
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ęlnök hatáskörét gyakorolja.lo Ha az elnököt helyettesítő személy maga is szenátusi tag,
akkoľ is csak egy szavazattal rendelkezik.

A Szenátus titkára

6.Stt

A Szenátus tanácskozási joggal ľendelkező titkara afőtitkár.

A Szęnáfus titkĺíľa:

a) tervezi és megszeľvezĺ a Szenátusi iiléseket, biztosítja azok lebonyolításának
technikai feltétel eit;

b) szervezí a szenáfusi előterjesztések egyetemen belüli egyeztetését;

c) kezdeményezí a szenátusi előterjesztések napirendľe vételét;
d) gondoskodik arról, hogy a tewezett napirenden szereplő előteľjesztéseket a

szenátusi tagok és a meghívottak az ülés előtt legalább 5 nappal megismeľhessék;
e) gondoskodik a-_ 13. $ (2) bekezdésében jelölt elektronikus szavazás

lebonyolításáról;l2
f) folyamatosan vizsgálja az ülés határozatképességét;
g) ügyel ďrľa' hogy aZ előteľjesztések a vonatkozó jogszabályokkal, belső

szab á|yzatokkal ö s szhangb an 1 egyenek ;

h) ügyel az előteľjesztések elfogadásához szĹikséges szavazati arányok betartásara;
i) felelős a szabźlyzatok elkészítéséért, aktualizálétsáért, továbbá azért, hogy azok ne

legyenek ellentétesek a jogszabályokkal, illetve a hatályos egyetemi
rendelkezésekkel;

j) gondoskodik a határozatok és a jegyzőkönyv elkészítéséről, valamint azol<nak az
egyetemi honlapokon való kozzétételéről;

k) ellenőľzi a szenáfusi döntések végľehajtását.

A szenátusi ülés tisszehívásao típusai

7.$t'

(1) A Szenátus a munkatervének megfelelően, illetve szĺikség szerint taľtja üléseit.

(1)

(2)

(2) A Szenátust 15 (tizenöt) napon beltil rendkívĹili ĺilésľe össze kell hívni, ha a szavazati jogű
tagok ll3-a a napirend felttintetésével azt írásban kéri.

(3) A Szenátus ülései az egyetempolgárai számźnanyilvánosak.

(4) A Szenátus szavazatijoggal rendelkező' jelenlévő tagjai tĺjbb mint felének kérésére - ha azt
azBgyetem oktatási, tudományos, kutatási, gazdasági érdeke' a személyiségi jogok védelme
vagy a szolgźiati titok megőľzése indokolja - zárt ülést kell tartaní. A zźtt ülésen a szavazati

l0 A mondatot módosította a l5l2}15. (I. 28.) sztlmu szenáilsjhattrozat.
l] ł s-t és a megelőző alcímet bęiktatta aszĺzolz. (III. l3.) számú szęnátu sihatźrozat.
12 Módosította a'7|l2OI5. (xI. l8.) számú szęnátusi határozat.

" A $-t és a megelĺíző alcímet móđosította a38/2013. (III. l3.) számú szęnátusihatfuozat.

W\



és tanácskozási jogÚ tagokon kívĹil csak a Szenátus titkráľa és a jegyzőkönywezető lehet
jelen. A zért ülésen résztvevő személyek kötelesek az ott elhangzottakat bizalmasan kezelni,
az üléssel kapcsolatban csak az elnök és a titkáľ nýlatkozhat.

(5) A Szenátus tagjai és meghívottai szźlmára a meghívót, az előterjesztéseket és azok
mellékleteit az ülés előtt legalább 5 (öt) nappal meg kell ktildeni. Az előterjesztést a
szükséges egyeztetéseket követően, a szenátusi tagok szźmźra való kiktildést megelőzően
legkésőbb 3 (három) nappal kell benyujtani a fiótitkarhoz.

(6) A Szenátus ülésére szóló meghívónak tartalmaznia kell:

a) az ülés pontos időpontját és helyszínét;
b) az előterjesztések térgytlt, formájátt, az előterjesztő nevét, beosztását.

Az előterjesztések taľtalmi kiivetelményei
g.sto

Az előteľj esztésnek tarta|mazĺia kell :

a) az előtĄesztés előzméĺyeit (koľábbi döntés(eĘhez valő kapcsolódását), szakmai
indokait, Íbbb célkitűzéseit

b) a vaľhato gazdaságs'' költségvetési és szakmai hatásokat
c) hatáľ o zati j avasl atot

d) a Szenátus jogkorét (dönt / véleményez / rangsorol / javasol) 15

e) aszavazás módját (nyílt / titkos)
f) a döntéshozatal feltételét (egyszeni többség / minősített többség)
g) a Fenntartói Testtileti jóvahagyás, egyetértés és elfogadás szükségességét

(szükséges ęffi lnem szükséges) 16

Az előteľjesztések foľmaĺ kiivetelmónyei
g.stt

(1) A ,'szenáfusi előterjesztés kezdeményezése" és a ,,szenátusi előteľjesztés'' iratmintiíkat a
belső szabźiyozás és jogi kooľdináció rendjéľől szóló 4l20l2. szźlmu rektori utasítás
taľtalmazza.

(2) Ahatározati javaslatokat röviden és egyértelmtĺen kell megszövegezni úgy, hogy lehetőség
szerint tartatmát a jegyzokonyv nélkiil is éľtelmezni lehessen.

]i ł sa és a megelőző alcímet bęiktatta a38/2OI3. (I[. 13.) számű szęnátusihatźrozat.
15 Módosította a7l/20l5. (xI. 18') számú szenátusi határozat.
16 Módosította a7Íl2Ol5. (XI. l8.) számllszęnátusi határozat.
'' A $-t és a megelőző alcímęt beiktatta a38l2O|3. (III. l3.) számú szęnátu sihatźrozat.
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Határozatképesség

10. s 
t*

(1) A Szenátus ülése hatĺározatképes, ha tagjainak legalĺíbb hatvan százaléka jelen van.
Hatźrozatképtelenség esetén az ülést 5 (öĐ napon belül, változatlan napiľendi pontokkal
újból össze kellhívni.

(2) A soron kovetkező póttag a vtiasztott képviselőt teljes joggal csak abban az esetben
helyettesítheti, ha azigazoltarl, haľom hónapnál hosszabb ideig taľtósan távol van.

(3) Ha a vźiasztott tag az adott évben a szenátusi ülések tobb mint felén nem vesz ľészt
képviselői megbizatźsa automatikusan megszűnik.

(4) Az ülés megnyitását követően az elnök bejelenti azok személyét, akik az ülésről
távolmaradtak és jel.zi, hogy kimentették_e magukat. Ezt követően az elnök ellenĺirzí a
létszámotésmegállapitjaaSzenáfrlshatźrozatképességét.

Ülésvezetés

11. $ 
tn

(1)

(2)

(3)

Az ülést az elnök nýtja meg,vezeti és rekeszti be.

Napiľend előtti ho zzászól ásra nincs 1 ehető s é g.

Az elnök ahatérozatképesség megállapítását követően ismeľteti, majd szavazźsrabocsátja a
napirendi pontokat és azok megtárgyalásának sorrendjét, amelyről a Szenátus nllt
szavazással, egyszeru többséggel (a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó
szavazata) doĺt.

(4) Amennýben a napirendi pontok között személý kérdésről szóló dontést Árta|maző
előteľjesztés szerepel, a titkos szavazás lebonyolításáhozhaľom tagból álIő szavazatszźlmltio
bizottságot kell felállítani. A Szenátus a szavazatszámIálo bizottság tagjaiľól nýlt
szav azással, egyszerű többséggel dönt.

(5) Az elnök ezt követően megadja a szőt az eloterjesztőnek, akinek lehetősége van szóban is
kiegészíten i az ir ásb eli előterj esztését.

(6) Terjedelmes vagy kiemelten fontos tartalmú előterjesztés esetén, az elnök javaslatára ktilön
általános és részletes vita is lefolytatható.

(7) A szenátusi tagok az elóterjesztéshez hozzásző|hatnak vagy azzal kapcsolatban kéľdést
intézhetnek az előterj es ztóhoz.

(8) A felszólalásľa jelentkezettek közül afelszőlalási jog a korábban jelentkezett képviselőt illeti
meg.

(9) Ahozzászőlásokľa, kérdésekĺe az alábbi időkeret áll rendelkezésre:

11 ł sa és a megelőző alcímet módosította a38l20|3' (Iľ. l3.) számú szęnátu sihatźrozat.
'n A $-t és a megelőző alcímet bęiktatta a38/2}l3. (III. 13.) számú szęnátu sihatározat.
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elnök, titkár: korlátlan
az előterjeszto szőbeli kiegészítése: legfeljebb 5 perc
hozzászőlźts: első alkalommal 3, második alkalommal 1 perc
kerdés: első alkalommal2, második alkalommal 1 peľc
előterjesztői viszontválasz: 3 peľc

(10) Amennyiben a felszólalő a taľgýól eltéľ, eľre az elnök figyelmeztetheti. Másodszori
figyelmeztetést követoeĺ az elnök az adott személýől megvonhatja a szőt. Amennyiben a
vita elhtlződik az elnök, illetve a jelenlévők egyhaľmada indítványozhatja a vita lezárását.
Enől a Szenáfus vita nélktil határoz.

(11) Az ülés ľendjének megzavarźlsa esetén az elnök a hallgatóság tagait az tilésteremből
kiutasíthatja. Ha a felhívottak a felszólításnak nem tesznek eleget, az elnök az ülést
felfiiggesztheti vagy á|talameghatátozott időpontra _ legkésőbb 8 (nyolc) napon belülľe _ az
ülés folytatását elhalas zthatja.

(I2) Ha további felszólaló hozzászőlźlssal, kéľdéssel, nem jelentkezett, az elnök a vitátlezźrja és
elrendeli aszavazást.

Táľgyalás

12. S 
to

(1) A Szenáfus tagjai jogosultak az elnökhöz napirenden kívĹili ügyekben is kérdéseket intézni.
A kéľdésekre a kerďezónęk az ülésen szoban va1y - ha az valamely okból nyomban nem
lehetséges, 8 (nyolc) napon belül - írásban vźiaszt kell kapnia. Az irásban ađott váIaszt
egyidejúleg a szenátus tagjainak is meg kell kiildeni.

(2) A Szenátus szavazatíjogu tagjai az ülésen sürgősséggel is kezdeményezhetnek napirendre
vételt, ennek elfogadásához azonbaĺ a jelenlévő tagok kétharmadának támo gatő szavazata
szükséges.

(3) Módosító vagy kiegészítő javasl atot kizátőlag írásban, az iilés kezdetéig lehet beterjeszteni,
amelyet a szükséges példányszámban kell átadni az előteľjeszto és a titkár részére.

(4) Amennýben az eredęti indítvanyhoz képest módosító indítvany érkezik, először az eređeti
indítvĺáný kell szavazásľa bocsátani. Amennyiben az ercdęti indítvány a szükséges többséget
megkapta, a módosító indítváný nem kell szavazásra bocsátani. Több módosító indítvány
esetén a módosító indítványok feletti szavazás sorrendjét az elnök határozza meg. Több
módosító indítvány esetén a szavazást ađdig kell folýatni, arĺig valamelýk a szükséges
többséget meg nem kapta, vagy valamenný módosító indítványról nem szavaztak.z|

(5) Báľmely szavazást igénylő kérđésben a Szenátus jelenlévő tagtrai egyharmadának
indítványźra az elnök köteles legalább tíz, legfeljebb harminc perces tanźrcskozási szünetet
elľendelni.

'o A $-t és a megelőző alcímet beiktatta a38/20|3. (III. l3.) számú szenátusi határozat.
2l Módosította a7Il2Ol5' (xI. l8.) számú szenátusihatározat.
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(6) Indokolt esetben az előteľjesztő vagy az elnök javasolhatja a napirendi pont elnapolását is.
Erről a Szenátus vita nélkül hatźlroz.

Döntéshozatal

13.S

(1) A Szenátus a feladat- és hatáskĺirébe tartoző jogosultságait az ülésein gyakorolja. A
Szenátus tagtrai fiĺszabźiy szeľint nýlt szavazással döntenek. Szavazni csak személyesen
lehet. Távollevő szem ély szav azatát ir źsban nem adhatj a |e.22

(2) '' Kivételesen' indokolt esetben _ a személý kérdéseket kivéve, valamint kízfuőlagegyszenĺ
tĺibbséget igénylő kéľdésekben - a ľektoľ kezdeményezésére a Szenátus ülésen kívĹil
elektronikus úton szavazhat és hozhat döntést, ha

a) a döntés megfiozatala során a szavazźsban részt vevők személye és a
hatáľozatképesség hitelt érdemlően megállapítható. Ebben az esetben a szenátusi
tagok szavazatukat a jelszóval védett elektronikus szavazőrendszeľen keľeszttil
adhatjfü le;

b) legalább három munkanappal a szavazás kezdő időpontját megelőzően a napirendet
és a döntést megalapozó írásos előterjesztést el kell juttatni a szavazatijogu és a
tanácskozźtsi jogu tagok szźtmźtra azzal, hogy a szavazásra legalĺíbb egy munkanapot
kell biztosítani;

c) az iigy egyszeríĺ megítélésű, illetve az előkészítést szolgáló írásos előterjesztés
alapján a szenátus szavazatijogu és taĺácskozátsi jogu tagok részéről olyan kérdés
nem mertilt fel, amít az előterjesztés egy alkalommal történő kiegészítésével,
módosításával nem lehet kezelĺi; az írásos előteľjesztés kiegészítése, módosítása
esetén a b) pontban meghatźrozott hatźndőt a kiegészített, módosított íľásos
előterjesztés tagokhoz történő eljuttatásától kell szénnítaĺi;

d) a Szenátus tagia _ legkésőbb a szavazás kezdo időpontját megelőzően _ nem
javasolja a Szenátus ülésének ĺisszehívását, valamint

e) a Szenátus tagjainak legalább hatvan százaléka részt vett a szavazásban és a
szavazásban részt vett tagok több mint fele egyhangu döntést hozott, amelyet a
rektoľ az 14. $-ban meghatározottak szerint dokumentált és nyilvánosságra hozott.

A d) pont szerinti esetben, kizźlrőlag az elektronikus szavazźsra előterjesztett és kifogásolt
napiľend(ek) megtárgyalása érdekében, a Szenátus elnöke háľom napon beltil rendkívĹili
szenátusi ülést hívhat össze.

(3) A Szenátus titkos szavaztĺssaIhatźtroz személyi kérdésekben. Más kérdésben akkoľ kenilhet
sor titkos szavazásra, ha a Szenátus szavazati joggal rendelkező, jelenlévő tagiainak több
mint fele nýIt szavazással dönt erről.

(4) A nyílt szavazés kézfeltartással va8jy szavazatszámlálő berendezés hasznźůata esetén
szavazőgomb megnyomásával történhet. Ebben az esetben szavazni igennel, nemmel vagy
tarto zko dtts s al l ehet. A szav azatokat az elnök számolj a ö s sze.

22 Móđosított a a 7 I/20|5
23 Módosította a 7 ll2Ol5

(XI. l8.) számú szenátusi határozat.
(xI. 18.) számú szenátusi határozat.
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(s) Titkos szavazás során személyi kéľdésekben csak igennel vagy nemmel lehet szavazni. A
titkos szavazásra szavazőcédulfüon kerülhet sor. A szavazőcédulźn az igen _ nem válaszok
köZül ,,X'' vagy,,+'' jeljelölésével kell választani. Érvénýelen az a szavazat, amely nem az
előző jelölések egýkét vagy semmilyen jelölést nern taľtalmaz, tovthbá amelyből nem
állapíthatomegegyértelműenleadójrĺnakakarata.

(6) Szavazategyenlőség esetén a szavazástmeg kell ismételni.

(7) A Szenátus az előterjesztett határozati javaslatot, illetve döntéseit főszabályként akkor
fogadja el, ha arra a jelenlévő szavazati jogu tagok több mint a fele igennel szavaz,
ellenkező esetben a Szenátus elutasító döntést hoz.

(8) Ha a rektor az oktatői,vezeti5i etika normáit súlyosan megsérti, va1y arektori tisztségre más
okból méltatlanná vagy alkalmatlannä vállk, a Szenátus tagjai kétharmadának igenlő
szavazatával kezdeményezheti felmentését. A felmentés kezdeményezését indokolni kell.2a

}Jatár ozat, j egyzőkłinyv és hangfelvétel

14.S

(1) A Szenátus üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, döntéseit határozatbakell foglalni.

(2) A szenátusi hatźlrozatok szźrnozása évenként folyamatos soľszámozással, az ülés
időpontjánakzárőjelben való feltĺintetésével töľténik. Új szenátus megválasztásátkövetően a
szźtmozás újraindul.

(3) A Szenátus üléséről egýdejűleg hangfelvétel is készül

(4) A szenátusi tag kéľésére hozzászőlását szó szerint kell ľögzíteni a jegyzőkönyvben.
Bármelyik tag kérheti továbbá kiilönvéleményének jegyzőkönyvbe foglalását.

(5) Zárt ttlésrĺ5l vagy zárt ij,lés keretében tźrgyalrt napirendi pontról ktilön jegyzőkönyvet kell
készíteni. A zárt iilésről készült jegyzőkönyvbekiztrolag a résztvevők tekinthetnek bele. A
zárt ülésen meglárgyalt előteľjesztésről szóló döntést és annak szavazati arányát az á|talános
jegyzőkönyvbe is bele kell foglalni.

(6) A jegyzŕ5könyvet és a határozatokat az elnök és a titkár hitelesítik. A titkár gondoskodik
aľról, hogy azok az Egyetem honlapjain (intranet, illetve web) I0 (tíz) napon belül
ko zzétételre kerĹilj enek.

(7) A szenátusi ülés teljes anyagát (meghívó, jelenléti ív, kimentések, előterjesztések, módosító
indíványok azok mellékletei, a véleményező testĹiletek állásfoglalásai - adott napiľend
esetében szavazőlapok, szavazatosszesítő lap - jegyzőkonyv, hangfelvétel, egyéb) az
Igazgatźsi Iroda dokumentáljaés trĺrolja. '' Az érdeklődők aziratokbabetekinthetnek.

Zárő rendelkezések

ls.$

2a Módosította a7l/2}l5. (XI. 18.) számu szenźúusíhatározat.
25 A monđatot módosította a 15/2015. (I. 28.) számú szęnátusi határozat. Módosította a71l2O|5' (XI. l8.) számú
szęnátusi hattrozat'
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(1) Az ügyľendet a Szenátus a 2012. december 13-i alakuló ülésén hozott t/2OL2. (XII. 13.)
számű' hatźrozatźtval fogadta el, a 3812013. (III. 13.) szrámú határozatával döntött formai
egységesítéséľől, a 15/20|5..(I. 28.) szálműhatźrozatálval, illetve a7ll2}15. (XI. 18.) szźtmu
hatźlr o zatával mó do s íto tta. "

Az Ügyręld az FT jóváhagyását kovetően az íj Szenáfus alakuló ülésének napján lép
hatályba.27

(2)

(3) Az Ügyrend, aSzęrvezeti és Műkĺidési Szabályzat3. számimellékletét képezi.

Budapest, z)ts.november ?1..-

Patyi Andľás
elnöke

2óMódosítottaa38/2OI3.(III' 13')számúszenátusihatározat,al5l2OI5.(I.28.)számúszęnátusihatározat,valamint
a 7 I l 20 1 5. (XI. 1 8. ) számu szęntltusi határozat.

27Módosítottaa38/2Ol3.(III. l3.)számúszęnátusíhatározatésal5l20l5.(I.28.) szźlmuszęnátusihattrozat'
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