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A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE
A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa által az SZMSZ II. részeként elfogadott Foglalkoztatási
Követelményrendszer és benne a Foglalkoztatási Szabályzat (továbbiakban: FSZ) 76.§-ban kapott
felhatalmazás alapján a Szociális Bizottság az ügyrendjét maga alkotja meg az alábbiak szerint.
AZ ÜGYREND HATÁLYA

1. §
(1) Jelen ügyrend hatálya az egyetem valamennyi munkavállalójára és a Szociális Bizottság
(továbbiakban: SZB) működésére és a segélyezés rendjére terjed ki.
(2) Az SZB működésével kapcsolatos mindazon kérdésben, amelyet jelen ügyrend nem szabályoz, az
egyetemi SzMR és az FSZ vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni, ideértve
különösen a feladat- és hatáskör, az SZB vezetése és összetétele tekintetében.
AZ SZB FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

2.§
(1) Az Egyetem Szenátusa a Humánpolitikai Stratégiában és a Kollektív Szerződésben és a FSZ
szabályzatban foglaltak érvényesülésének elősegítése érdekében véleményező, javaslattevő és
döntéshozó szervként SZB-t működtet.
(2) Az SZB feladata különösen:
a) az Egyetem váratlan élethelyzetekbe került munkavállalóinak az egyetemi költségvetésben
biztosított keretből segélyben részesítése döntési hatáskörrel;
b) a szociális segélyezés rendszerének és a segélynyújtás szempontjainak kialakítása (1. számú
melléklet) a jelen ügyrendben az egyetemi munkavállalói érdekvédelmi szervezetek (Corvinus
Alkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet, a Felsőoktatási Dolgozók egyetemi
szervezete) véleményének ismeretében;
c) a segélyezés során a munkavállalók részéről felmerülő igények, problémák kezelése a jelen
ügyrend keretei között, és ezt meghaladóan közvetítése a döntéshozók felé;
d) az Egyetem munkavállalókat érintő szociális juttatásait érintő szabályozók elkészítése, illetve
tervezetének, érdekképviseleti javaslatok véleményezése;
e) a Költségvetési beszámoló keretei között az SZB működésének éves tapasztalatairól és a nyújtott
segélyekről beszámoló készítése;
f) mindazon feladatok ellátása, amelyre a Szenátus, a rektor felkéri;
g) az SZB saját ügyrendjének megállapítása, melyet a rektor hagy jóvá.
AZ SZB ÖSSZETÉTELE ÉS MANDÁTUMA

3.§
(1) A Szociális Bizottság tagjait az Egyetem főállású munkavállalói közül az Elnöki Testület
jóváhagyásával a rektor bízza meg a hatályos Kollektív Szerződés figyelembevételével.
(2) Az SZB összetétele:
a) az akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettes által delegált oktatói tag (a bizottság elnöke)
b) a rektor által delegált tag
c) a pénzügyi igazgatóság által delegált tag
d) az FDSZ részéről delegált tag
e) a Corvinus Alkalmazotti Tanács részéről delegált tag
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(3) A delegáló szervezet vezetője a delegálásról szóló írásbeli értesítést a rektornak és az SZB
elnökének küldi meg, az erről szóló szabály megalkotását vagy módosítását követően a rektor és amennyiben az SZB elnöki posztja betöltött – az elnökkel közösen meghatározott időpontig
személyi változásra okot adó körülmény bekövetkezését követően pedig 15 napon belül jelöli meg
az új tag személyét. A rektor az SZB elnökének, valamint − az SZB elnöke által átadott delegáló
levelek alapján − az SZB tagjainak 5 munkanapon belül megbízólevelet ad ki. Az SZB tagjainak
megbízatása visszavonásig szól.
(4) Az elnök és a tagok az ügyrendben meghatározott jogaikat és kötelezettségeket személyesen
kötelesek gyakorolni.
(5) Az SZB elnöke felel a 2.§-ban meghatározott feladatok bizottsági teljesítésért, az SZB törvényes
működéséért.
a)
összehívja és vezeti az SZB üléseit,
b)
aláírásával hitelesíti az SZB határozatban hozott döntéseit,
c)
képviseli az SZB-t a Szenátus előtt.
(6) A tagok joga és kötelessége az SZB eredményes működésének elősegítése, melynek körében
jogosult és köteles:
a) az SZB ülésén részt venni, véleményt nyilvánítani, szavazni,
b) akadályoztatása esetén távolmaradását az elnöknek vagy a titkárnak bejelenteni,
c) bizottsági tevékenysége során a jogszabályokat, az egyetemi szabályzatokat betartani,
d) az SZB hatáskörébe tartozó bármely ügyben a Bizottság ülésén kérdéseket feltenni, intézkedést,
módosítást kezdeményezni,
e) minden olyan információhoz hozzáférni, amely az SZB tagságból eredő feladatai ellátásához
szükséges.
(7) Az SZB elnöke a tagok közül elnökhelyettest jelölhet ki. Az SZB elnökét akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes helyettesíti az SZB elnök akadályoztatásának idejére az SZB elnökének teljes
jogkörében.
(8) Az SZB elnökének és tagjának megbízatása megszűnik:
a) a delegálás visszavonásával,
b) lemondásával,
c) munkaviszonyának megszűnésével,
d) más szervezeti egységbe való áthelyezésével
e) fegyelmi büntetése esetén, annak jogerőre emelkedésével.

AZ SZB TITKÁRA ÉS A BIZOTTSÁG ADMINISZTRÁCIÓJA

4. §
(1) Az SZB elnökének munkáját az SZB titkára segíti. A titkár koordinálja az SZB-ülések előkészítését.
(2) Az SZB titkára a rektori titkárság vezetője.
(3) Az SZB működéséhez szükséges adminisztratív teendőket a Rektori Titkárság látja el.
(4) Az adminisztratív feladatok körébe tartozik az SZB teljes ügyvitele és igazgatási feladatok, különösen:
a) a meghívók és az előterjesztések határidőben történő kiküldése;
b) a napirendi pontok előkészítésének koordinálása az SZB titkárának irányításával;
c) gondoskodik az ülések helyszínéről, jegyzőkönyvvezetésről és annak hitelesítéséről;
d) gondoskodik az elfogadott határozatok érintettek részére történő megküldéséről, illetve megfelelő
körben történő nyilvánosságra hozataláról, a döntést követő 3 munkanapon belül;
e) gondoskodik a teljes dokumentáció archiválásáról (meghívók, jegyzőkönyvek, határozatok stb.).
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AZ SZB ÖSSZEHÍVÁSA

5. §
(1) Az SZB hatáskörét, a 6.§ és 10.§-ban meghatározott kivétellel, ülésen gyakorolja.
(2) Az SZB a tanév ideje alatt havonta egy alkalommal, a nyári időszakban (július-augusztus) augusztus
utolsó hetében ülésezik.
(3) Az SZB-t az elnök, írásban (e-mailban) meghívóval hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell az
ülés helyét, időpontját, a napirendi javaslatot, az egyes napirendi pontok előterjesztőjét, továbbá
minden, az üléssel kapcsolatos lényeges információt.
(4) A meghívót és az előterjesztéseket az ülést megelőzően 4 munkanappal kell elektronikus úton (emailben) megküldeni, az SZB tagjai és a meghívottai számára.

(5) Rendkívüli esetben a rendkívüli ok és a napirend meghatározásával a SZB ülése rövid úton, szóban,
e-mailben következő munkanapra is összehívható, és az előterjesztés az ülésen is ismertethető.
(6) Amennyiben a Szenátus, a rektor vagy az SZB 2 tagja − a napirend megjelölésével – írásban az
SZB összehívását kéri, az erre vonatkozó előterjesztésüket az elnöknek kell benyújtani, aki köteles
az SZB ülését 4 munkanapon belül összehívni.
(7) Az SZB ülésére tanácskozási joggal meghívást kapnak az adott napirend előterjesztői és akinek a
jelenléte az adott napirend tárgyalásához szükséges, valamint a gazdasági és munkajogi igazgató.
(8) Az SZB szükség esetén elektronikus úton is tanácskozhat, vagy a személyes tárgyalásra
elektronikus úton is bejelentkezhet a tag, a meghívott az elnök által létrehozott online kollaborációs
fórum alkalmazásával (pl. MS-Teams). Ez esetben a Bizottság elnöke által előterjesztett határozati
javaslatáról a Bizottság tagjai az elektronikus tanácskozáson döntenek.
AZ SZB MŰKÖDÉSE

6. §
(1) Az SZB munkáját a tanévhez és a Szenátus munkarendjéhez igazodóan éves költségvetés alapján
végzi.
(2) Az SZB elnöke az éves munkáról a naptári év végét követően beszámolót készít, melyet az SZB
tagjainak február 15. napjáig megküld. Az SZB tagjai a beszámolót február 25. napjáig tárgyalás
megtartása nélkül elektronikus úton (e-mail) véleményezik. Az elnök által véleményekkel kiegészített
beszámolót az SZB tagjai elektronikus úton (e-mail) legkésőbb március 15. napjáig fogadják el, a
Szenátus Ügyrendjének 12.§-a szerint azzal, hogy érvényes a szavazás, ha azt a tagok 50%-a+1 fő
a megadott határidőben leadta. A beszámolót a kancellárnak és a rektornak küldi meg, melyet a
Szenátus az éves beszámoló keretében tárgyal meg.
AZ SZB ÜLÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

7. §
(1) Az SZB ülései nem nyilvánosak, azon csak az SZB elnöke, titkára, tagjai, az 5.§ (6) szerinti
meghívottak vehetnek részt.
(2) Az SZB ülését az elnök vezeti és nyitja meg. A megnyitást követően az SZB titkára ellenőrzi a
határozatképességet. A határozatképességet vagy annak hiányát az elnök mondja ki.
(3) Az SZB akkor határozatképes, ha szavazáskor a tagok több mint fele (50%+1fő) jelen van.
(4) Az SZB titkára a határozatképességet folyamatosan vizsgálja, a határozatképességnek valamennyi
határozathozatal során fenn kell állnia.
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(5) Az SZB ülésen elhangzottakról és az ott hozott döntésekről 8 munkanapon belül az emlékeztetőt a
titkár elkészíti, melyet az elnök és egy hitelesítő ír alá.
(6) Az emlékeztetőt meg kell küldeni
a) minden Bizottsági tagnak,
b) a határozatban érintettnek,
c) a Pénzügynek
8. §
(1) Az SZB határozatait nyílt szavazással hozza.
(2) Az SZB minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A határozathozatalhoz a jelenlévő tagok egyszerű
többségének támogató szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
9. §
(1) Az elnök ismerteti a napirendi javaslatokat. Ha a napirendhez bármely tagnak észrevétele vagy
módosító javaslata van, azt ekkor ismertetheti. Új napirend felvételére csak akkor van lehetőség, ha
az SZB minden tagja jelen van. A napirend elfogadásáról az SZB egyszerű többséggel határoz.
(2) A napirend elfogadását követően az SZB megtárgyalja az egyes napirendi pontokat.
(3) Az SZB tagjait indítványozási, vélemény-nyilvánítási, javaslattételi és szavazati jog illeti meg. Az
elnök tartja fenn az ülés rendjét, vezeti és zárja le a vitát.
(4) Amennyiben az előterjesztéshez módosító indítvány kapcsolódik, akkor a módosításról kell először
szavazni az eredeti előterjesztéshez elvárt szavazati arány szerint. A módosítási indítványokat
írásban (lehetőség szerint elektronikus levélben), indokolással, legalább az ülést megelőző
munkanapon kell megküldeni az SZB titkárának. Az SZB dönt arról, hogy a módosító javaslatot
tárgyalja-e, vagy annak figyelembevétele nélkül határoz az írásos előterjesztésről.
(5) Az ülésen az adott napirendi pontok tárgyalásakor, a módosító indítványokról az SZB határozatot
hoz. A határozat számozása: SZB/határozat száma/tanév/az ülés dátuma. Az elfogadott
határozatokat évenként (január 1.– december 31.) folytatólagosan sorszámozni kell.
(6) Amennyiben az egyes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztés elutasító véleményt kap és az SZB
úgy dönt, az előterjesztő a következő ülésre hiánypótlással megfelelően kiegészítve, átdolgozva
köteles ismételten előterjeszteni.
(7) Az ülés folyamán az elnök gondoskodik arról, hogy a tagok az őket megillető jogokat megfelelően és
akadálymentesen gyakorolják.
(8) Az SZB ülését az elnök rekeszti be.
ÜLÉSEN KÍVÜLI HATÁROZATHOZATAL

10. §
(1) Az SZB elnöke indokolt esetben ülésen kívüli határozathozatalt rendelhet el.
(2) Ülésen kívüli határozathozatal alatt kell érteni az ülés (személyes, vagy TEAMS) tartása nélküli
határozathozatalt, amikor a tagok az elektronikusan megküldött előterjesztésekről e-mailben adják le
a szavazataikat.
(3) Az ülésen kívüli határozathozatal esetében az 5.§ (3) bekezdésében írt határidők nem alkalmazandók.
(4) Az ülésen kívüli határozathozatal esetében a szavazásra legalább 2 munkanapot kell biztosítani, azaz
az előterjesztés kiküldését követő 2. munkanap 24.00 óráig.
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(5) Ülésen kívüli határozathozatal során az SZB akkor határozatképes, ha a szavazás időtartama alatt az
SZB tagjai közül legalább az 50%+1 fő érvényes szavazatot adnak le.
(6) Az SZB titkára a szavazás lezárását követő 1 munkanap 24.00 órájáig megállapítja az ülésen kívüli
határozathozatal eredményét. Az eredményről haladéktalanul, elektronikus levél formájában
tájékoztatja az SZB tagjait.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §
(1) Jelen ügyrendet az SZB az SZB/1/2020.(2020.VI.30.) számú határozatával fogadta el.
(2) Jelen ügyrend a Szenátus elnökének jóváhagyását követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg
a tárgyban kiadott korábbi szabályozás hatályát veszti.
(3) 2020. január 1. napjától bekövetkező események alapján a segélykérelmek a jelen ügyrend
hatálybalépésétől számított 60 napig benyújthatók.
A kiadmány hiteléül:

…………………………………………….
Polt Rita
az SZB elnöke

A Szociális Bizottság Ügyrendjét R/548/2020.(2020.VII.1.) számú határozattal jóváhagyom.

…………………………………………….
Dr. Lánczi András
rektor
a Szenátus elnöke
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