
Kari Professzori Tanács Ügyrendje 
 

 

1.  

Az elnökválasztás rendje 

 

Az elnök megválasztásához a választáskor jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok 

egyszerű többségi szavazata szükséges. Egynél több jelölt esetén a legtöbb, de 50 %-nál több 

támogató szavazatot elnyert jelölt tekintendő a megválasztott elnöknek. Ha ez a helyzet nem 

áll elő, akkor új fordulót kell szervezni a legkevesebb szavazatot kapott jelölt kihagyásával. – 

Ha az utolsó fordulóban maradt két jelölt esetén egyik jelölt sem kapja meg a szavazatok több 

mint felének támogatását, akkor ebben a fordulóban több szavazatot kapott jelölt esetén arról 

kell szavazni, hogy alkalmas-e a Kari Professzori Tanács (KPT) vezetésére. Amennyiben a 

jelölt megkapja a jelenlévők többségének támogatását, úgy ő az elnök, amennyiben nem kapja 

meg, akkor az elnökválasztási eljárást teljes egészében újra le kell folytatni. 

 

 

2. 

A Kari Professzori Tanács ülései 

 

A Kari Professzori Tanács ülésein a Tanács tagjai, az állandó meghívottak és az egyes ülésre 

meghívottak vesznek részt. ─ Az eseti meghívottak ahhoz a napirendi ponthoz szólhatnak 

hozzá, amelyre meghívták őket. 

 

a) A Kari Professzori Tanács üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag, 

ennek hiányában a Dékán hívja össze. A Kari Professzori Tanács szükség esetén, de évente 

legalább kétszer ülést tart. 

b) A meghívót az ülést összehívó személy, általában az elnök, akadályoztatása esetén az erre 

felkért tag, vagy ha ilyen felkérés nincs, a Dékán küldi ki elektronikus levél formájában 

legalább egy héttel az ülés előtt. A meghívóban szerepel a napirend. 

c) A Kari Professzori Tanács ülését az elnök vezeti, akadályoztatása esetén az általa 

megbízott tag. Ha ilyen tag nem kerül kijelölésre, akkor az ülést a KPT jelenlévő tagsága 

által a jelenlévők közül egyszeri alkalomra megválasztott személy vezeti.. 

d) A Kari Professzori Tanács mindazon kérdésről tárgyal, amely napirenden szerepelt és 

ezekben a kérdésekben döntést hozhat, véleményt nyilváníthat, tanácsot adhat. Új, 

napirenden nem szereplő témát az elnök az ülésen is felvehet, vagy ilyet bármely tag a 

jelenlevők többségének egyetértésével javasolhat. Ezekben a kérdésekben 

határozathozatalra azonban csak akkor kerülhet sor, ha a jelenlévők kétharmadánál többen 

támogatják azt, hogy a KPT határozzon. – Magát a határozatot a KPT a határozathozatal 

szabályai szerint hozza meg. 

e) A Tanács ülései zártak. Az elnök az ülésre belátása szerint bárkit meghívhat és a Tanács 

bármely tagja javaslatot tehet az elnöknek bárki meghívására. Ha az elnök egyetért, 

meghívják az illetőt, ha ezt ellenzi, akkor a jelenlevők többségének egyetértése esetén az 

illetőt meg kell hívni. 

 

 

 

 



3. 

A Kari Professzori Tanács határozathozatalának rendje 

 

 A Kari Professzori Tanács határozatot csak ülésén és csak olyan ülésen hozhat, 

amelyiken az ELTÉ-vel főállású közalkalmazotti jogviszonyban lévő tagjainak 

legalább a fele jelen van. 

 A Kari Professzori Tanács véleményező, vagy tanácsadó határozatot a jelenlevők 

száma felénél nagyobb, szavazással megállapított támogatása mellett hoz. 

 Személyi kérdésben titkosan kell szavazni. Az elnök, vagy bármely tag kérésére a 

szavazás urnás és fülkés. – Az elnököt titkosan, fülkésen és urnásan kell megszavazni. 

 Titkos szavazást kell tartani akkor is, ha ezt a jelenlévő szavazati jogú tagok legalább 

egyharmada kéri. 

 Az elnök belátása szerint véleményt és tanácsot ülésen kívül is kérhet a tagoktól. 

Ilyenkor a Kari Professzori Tanács testületi véleményét, tanácsát az jelenti, ha a 

kiküldött javaslatot a Kari Professzori Tanács tagjainak a többsége írásban elfogadja. 

 

Az emlékeztetőt a Professzori Tanács minden tagja, valamint tájékoztatásul a Dékán, a 

dékánhelyettesek és a Kar titkára is megkapja. 

 

  

Elfogadta a Kari Professzori Tanács 2013. január 8-i ülésén. 

  

 

Jóváhagyta a Természettudományi Kar Dékánja: 

Budapest, 2013. január 17. 

       Surján Péter sk. 

        dékán 

 

       


