
 
  
 
 
   
 
 

Beszámoló a Selye János Egyetem Igazgatótanácsának  
2019-ben kifejtett tevékenységér ől 

 
Bevezető 
 A Selye János Egyetemet a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa alapította a 2004. 
január 1-én hatályba lépett 465/2003. Tt. sz. törvénnyel (a továbbiakban: „SJE“ vagy 
„egyetem“).  

 AZ SJE Igazgatótanácsának összetételéről, hatásköréről és működéséről 
a 131/2002. Tt. sz., többször módosított felsőoktatási törvény (a továbbiakban: „131/2002 Tt. 
sz. törvény“)  és Az SJE Igazgatótanácsának alapszabályzata rendelkezik.  

           Az igazgatótanács a 131/2002.Tt. sz. törvény 41.§ 7. bekezdésével összhangban 
köteles kidolgozni és az egyetem weboldalán nyilvánosságra hozni a tevékenységéről szóló 
beszámolót. Ez főleg az igazgatótanács üléseit, az egyes tagok üléseken való részvételét, az 
igazgatótanácsnak az SJE tevékenységével kapcsolatos javaslatait és döntéseinek 
jegyzékét tartalmazza. 

 

Az SJE Igazgatótanácsának jogállása 

Az SJE Igazgatótanácsa a felsőoktatási törvény 40.§ 1. bekezdése szerint az 
a testület, amely szorosabbá teszi a felsőoktatási közintézmény és társadalom kapcsolatát. 
Az igazgatótanács a felsőoktatási közintézmény tevékenységében alkalmazza és érvényre 
juttatja a közérdeket, amely leginkább az intézmény vagyonának és az állami pénzügyi 
eszközök felhasználását érinti.  
  

Az SJE Igazgatótanácsának összetétele 

 A 131/2002.Tt. sz. törvény 40.§ 2. bekezdése értelmében az igazgatótanácsnak 
tizennégy tagja van. Az igazgatótanács tagjait az SZK oktatási, tudományos, kutatási és 
sportminisztere nevezi ki és hívja vissza. Hat tag kinevezésére az egyetemi szenátus 
jóváhagyásával a rektor tesz javaslatot, az igazgatótanács hat tagját a rektor nyilatkozata 
után a miniszter választja ki. Egy tagot az egyetemi szenátus alkalmazotti képviselői, egy  
tagot pedig az egyetemi szenátus hallgatói képviselői javasolnak. Az igazgatótanács 
tagjának visszahívására az a testület tesz javaslatot a miniszter felé, amely tag kinevezését 
kezdeményezte. A rektor által javasolt tagok  visszahívására a szenátus is javaslatot tehet. 
A felsőoktatási közintézmények igazgatótanácsának az egyetemi szenátus által javasolt 
tagokon kívül nem lehetnek tagjai az egyetem alkalmazottjai.   

A 131/2002.Tt. sz. törvény 40.§ 3. bekezdése értelmében az igazgatótanács tagjait, 
az egyetemi szenátus által javasolt tagokon kívül a miniszter hat évre nevezi ki. Az egyetemi 
szenátus által javasolt tag megbízatási időszaka négy év, az egyetemi szenátus hallgatói 
képviselői által javasolt tag megbízatási ideje pedig két év. 

            A 131/2002.Tt. sz. törvény 40.§ 4. bekezdése alapján az igazgatótanács a saját tagjai 
közül választ elnököt és alelnököt. Az elnök, alelnök választásáról és az ülések rendjéről az 
alapszabály rendelkezik, amelyet az egyetemi szenátus elfogadását követően a rektor 
javaslatára a miniszter hagy jóvá. 
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            2019. 04. 25-én megszűnt az akadémiai szenátus hallgatói képviselője, Mgr. Szabó 
Dávid, PhD. igazgatótanácsi tagsága. Miután az egyetem akadémiai szenátusa javasolta az 
említett személy újrajelölését, az oktatási miniszter kinevezésével 2019. 04. 26-től 
kezdődően ismét Mgr. Szabó Dávid, PhD. tölti be az SJE Igazgatótanácsában a hallgatók 
képviseletét.   

  
Az SJE Igazgatótanácsának hatásköre 
       A 131/2002.Tt. sz. törvény 41.§ és az igazgatótanács alapszabálya rendelkezik az 
igazgatótanács hatásköreiről. 

A 131/2002.Tt. sz. törvény 41.§ 1) bekezdése értelmében az igazgatótanács írásos 
beleegyezést ad a rektor javaslata mellé azokhoz a jogügyletekhez, amelyekkel az egyetem 
szeretne:  

a)  megvásárolni vagy átruházni olyan ingatlant, amelynek az ára meghaladja az 
ötszázszorosát annak az összegnek, amelytől a tárgyak külön jogi előírás szerint 
tárgyiasult vagyonnak minősülnek. Ilyen árnak számít az az összeg, amelyért 
meghatározott időben meghatározott időben helyen eladásra kerül ugyanolyan vagy 
azzal összehasonlítható ingatlan,  

b) megszerezni vagy átruházni olyan ingó tárgyat, amelynek az ára meghaladja az 
ötszázszorosát annak az összegnek, amelytől a tárgyak külön jogi előírás szerint 
tárgyiasult vagyonnak minősülnek, 

c) az egyetem vagyonán jelzálogot vagy elővásárlási jogot létesíteni, 
d) más jogi személyt létrehozni, ebbe vagy más jogi személyekbe pénzbeli betétet vagy nem 

pénzbeli betétet elhelyezni,  
e) hitelszerződést kötni; az igazgatótanács nem ad beleegyezést, ha a hitelből szerzett 

pénzeszközök  felhasználása nincs összhangban az egyetem hosszú távú  céljaival vagy 
a hitel törlesztése az igazgatótanács szerint veszélybe sodorná az egyetem fő 
tevékenységét. 

 
A 131/2002.Tt. sz. törvény 41.§ 2) bekezdése értelmében az igazgatótanács főleg  

a) az egyetem hosszú távú fejlesztési tervével és egyéb olyan ügyekkel kapcsolatban, 
amelyeket az oktatásügyi miniszter, a rektor vagy az akadémiai szenátus elnöke 
megvitatásra előterjeszt,   

b) az egyetem tevékenységéről szóló éves beszámolóval kapcsolatban 

nyilvánít véleményt. 

A felsőoktatási törvény 41.§ 3. bekezdése értelmében az igazgatótanács tagjainak 
jogában áll jelölteket állítani a rektorválasztás során. 

A felsőoktatási törvény 41.§ 4. bekezdése értelmében az igazgatótanács az egyetemi 
szenátus beleegyezését követően jóváhagyja az egyetem költségvetését és az egyetem 
gazdálkodásáról szóló éves beszámolót.  

A felsőoktatási törvény 41.§ 5. bekezdése értelmében az igazgatótanács az 
igazgatótanács elnökének javaslatára külön jogszabállyal (553/2003 sz. törvény) 
összhangban dönt a rektor fizetéséről.  

A felsőoktatási törvény 41.§ 7. bekezdése értelmében a felsőoktatási közintézmény 
tevékenységére vonatkozóan az igazgatótanács indítványokat és állásfoglalásokat ad, 
amelyeket nyilvánosságra hoz. Évente legalább egy alkalommal köteles kidolgozni és 
weboldalán közzétenni a tevékenységéről szóló beszámolót.  

 
AZ SJE Igazgatótanácsának ülései 

A felsőoktatási törvény 40.§ 5. bekezdése értelmében az egyetem 
igazgatótanácsának üléseit annak elnöke hívja össze évente legalább két alkalommal. 
A rektor indítványára az igazgatótanács elnöke köteles az ülést 30 napon belül összehívni.  



 3

Az igazgatótanács határozatképességéhez szükséges a tagok egyszerű többségének 
jelenléte. Az igazgatótanács határozat formájában hoz döntéseket. A határozatok 
elfogadásához szükséges a jelenlévő tagok egyszerű többségének beleegyezése. 
A felsőoktatási törvény 41.§ 6. bekezdése szerint a 41.§ 1. bek. a) - e) pontjába foglalt 
jogügyletek elfogadásához legalább kétharmados többség szükségeltetik. 

Az SJE Igazgatótanácsa 2019-ben két alkalommal ülésezett, 2019. 05. 07-én és 
2019. 09. 09-én. 

Az igazgatótanács a 2019. 05. 07-én tartott ülésén 11 határozatot  fogadott el. 
A napirendi program elfogadását és a hitelesítők megválasztását követően tudomásul  vette 
az SJE Igazgatótanácsa határozatai teljesítéséről szóló tájékoztató jelentést, elfogadta az 
SJE Igazgatótanácsa 2018-as tevékenységéről szóló beszámolót, tudomásul vette az 
egyetem aktuális ügyeiről szóló beszámolót, az egyetem 2018-as tevékenységéről szóló 
beszámolót, elfogadta az egyetem 2018-as gazdálkodásáról szóló beszámolót, tudomásul 
vette a 2018-as költségvetés teljesítését, elfogadta az egyetem 2019-es költségvetési 
tervezetét és jóváhagyta a rektor jutalmát a 2018-as évben folytatott tevékenységéért.   

Az igazgatótanács a 2019. 09. 09-én tartott ülésén 5 határozatot  fogadott el. 
A napirendi program elfogadását és a hitelesítők megválasztását követően tudomásul vette 
az SJE Igazgatótanácsa határozatai teljesítéséről szóló tájékoztató jelentést, az egyetem 
aktuális ügyeiről szóló beszámolót és jóváhagyta a rektor jutalmát a 2019-es I. félévben 
végzett eredményes munkájáért.   

Az SJE Igazgatótanácsának tevékenységéről szóló beszámoló mellékleteit képezik 
az igazgatótanács határozatai és a tagoknak az igazgatótanács 2019. évi ülésein való 
részvételéről szóló áttekintés. 

 

Komárom, 2020. 05. 13. 

 

             JUDr. Hortai Éva 
                  az SJE Igazgatótanácsának elnöke 
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Határozatok  

az SJE Igazgatótanácsa 2019. 05. 07-i ülésér ől 
    

1/2019 sz. határozat 
Az SJE Igazgatótanácsa 
e l f o g a d j a  
az SJE Igazgatótanácsa ülésének következő napirendi programját: 
1. Bevezető 
2. A ülés napirendjének jóváhagyása  
3. A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása  
4. Tájékoztatás a SJE Igazgatótanácsa határozatainak teljesítéséről 
5. Tájékoztatás a SJE Igazgatótanácsa 2018-ban végzett tevékenységéről  
6. Tájékoztatás a SJE aktuális eseményeiről 
7. Éves beszámoló a SJE 2018-as tevékenységéről  
8. Éves beszámoló a SJE 2018-as gazdálkodásáról 
9. A SJE 2018-as költségvetésének teljesítése 
10. A SJE 2019-es kötségvetésének tervezete 
11. Tájékoztató a SJE Igazgatótanácsa összetételéről, javaslat az igazgatótanács 

alelnökének megválasztására  
12. Egyéb 
13. Befejezés 

 
 

2/2019 sz. határozat  
Az SJE Igazgatótanácsa 
m e g v á l a s s z a  az SJE Igazgatótanácsa ülésén készült jegyzőkönyv hitelesítőit: 
- prof. RNDr. Tóth János, PhD. 
- Mgr. Szabó Dávid. 

 
3/2019 sz. határozat 

Az SJE Igazgatótanácsa 
t u d o m á s u l    v e s z i    
az SJE Igazgatótanácsa határozatainak teljesítéséről szóló tájékoztató jelentést.  

 
  

4/2019 sz. határozat 
Az SJE Igazgatótanácsa 
e l f o g a d j a  
az SJE Igazgatótanácsa 2018-as tevékenységéről szóló beszámolót.  

 
 

5/2019 sz. határozat 
Az SJE Igazgatótanácsa 
t u d o m á s u l    v e s z i  
az SJE aktuális ügyeiről szóló tájékoztató beszámolót.  
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6/2019 sz. határozat 
Az SJE Igazgatótanácsa 
t u d o m á s u l    v e s z i  
az SJE 2018-as tevékenységéről szóló beszámolót.  

 
 

7/2019 sz. határozat 
Az SJE Igazgatótanácsa 
j ó v á h a g y j a   
az SJE 2018-as gazdálkodásáról szóló beszámolót.  

 
 

8/2019 sz. határozat 
Az SJE Igazgatótanácsa 
t u d o m á s u l    v e s z i  
az SJE 2018-as költségvetésének teljesítését.  
 

 
9/2019 sz. határozat 

Az SJE Igazgatótanácsa 
e l f o g a d j a  
az SJE 2019-es költségvetését.  

 
10/2019 sz. határozat 

1. Az SJE Igazgatótanácsa 
2. t u d o m á s u l    v e s z i  

az SJE Igazgatótanácsa összetételéről szóló tájékoztatást,  
- m e g v á l a s s z a  prof. RNDr. Tóth János, PhD. személyében az SJE 

Igazgatótanácsának alelnökét. 
 

11/2019 sz. határozat 
Az SJE Igazgatótanácsa 
j ó v á h a g y j a   
az SJE rektora, Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. éves jutalmát a 2018-ban végzett 
tevékenységéért a rektori fizetés 3,5-szeres összegében. 
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Határozatok 

az SJE Igazgatótanácsa 2019. 09. 09-i üléséről  
 
 

12/2019 sz. határozat 
 

Az SJE Igazgatótanácsa 
e l f o g a d j a  
az SJE Igazgatótanácsa ülésének következő napirendi programját: 
1. Megnyitó 
2. Az ülés napirendjének jóváhagyása  
3. A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása  
4. Tájékoztatás az SJE Igazgatótanácsa határozatainak teljesítéséről 
5. Tájékoztatás az SJE aktuális eseményeiről 
6. Egyéb 
7. Befejezés 

 
 

13/2019 sz. határozat  
Az SJE Igazgatótanácsa 
m e g v á l a s s z a  az SJE Igazgatótanácsa ülésén készült jegyzőkönyv hitelesítőit: 
- prof. RNDr. Tóth János, PhD. 
- Mgr. Szabó Dávid. 
 

14/2019 sz. határozat  
Az SJE Igazgatótanácsa 
t u d o m á s u l    v e s z i    
az SJE Igazgatótanácsa határozatainak teljesítéséről szóló tájékoztató jelentést.  
 

 
15/2019 sz. határozat 

Az SJE Igazgatótanácsa 
t u d o m á s u l    v e s z i  
az SJE aktuális ügyeiről szóló tájékoztató beszámolót.  

 
 

16/2019 sz. határozat 
Az SJE Igazgatótanácsa 
j ó v á h a g y j a   
az SJE rektora, Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. jutalmát a 2019-es év I. félévében 
végzett tevékenységéért a rektori fizetés 2,5-szeres összegében.  
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Nyilvántartás  

az SJE Igazgatótanácsa tagjainak 2019. évi  ülésein való részvételéről  

 
 
 

Név 
  

 

 
2019. 05. 07-i ülés 

 
2019. 09. 09-i ülés 

 

Mgr. Andruskó Imre részt vett részt vett 
MUDr. Bastrnák Tibor   részt vett nem vett részt 
Dr. Bathó Ferenc nem vett részt nem vett részt 
doc. Ing. Belica Milan, PhD. részt vett nem vett részt 
Mgr. Fazekas László részt vett részt vett 
JUDr. Hortai Éva részt vett részt vett 
Mgr. Jurkovič Jozef nem vett részt részt vett 
Ing. Őszi Jozef részt vett részt vett 
MUDr. Pásztor Ladislav részt vett nem vett részt 
Ing. Sólymos László nem vett részt nem vett részt 
Ing. Szabó Arpád, CSc. részt vett részt vett 
Mgr. Szabó Dávid, PhD. 
(2019. 04. 25-ig tag, majd 2019- 
04. 26-tól újból kinevezett tag)  

 
 

részt vett 

 
 

részt vett 
prof. RNDr. Tóth János, PhD. részt vett részt vett 
JUDr. Világi Oszkár nem vett részt nem vett részt 
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