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A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM
MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

PREAMBULUM

A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami
elismeréséről szóló 2004. évi LXI. törvény alapján a budapesti székhelyű Közép-európai Egyetemre a
nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények működésére érvényes jogszabályi rendelkezések
vonatkoznak. A Közép-európai Egyetem tevékenységé közhasznú szervezetként kívánja folytatni. Ezen
módosított alapító okiratot az Ftv-ben előirt elfogadási és jóváhagyási eljárást követve az Egyetem
Fenntartói adták ki. 

Az Egyetem fenntartói:
• a Budapesti Közép Európai Egyetem Alapitvány (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 9.), a

Fővárosi Bíróság által a 2314 nyilvántartási számon törvényesen nyilvántartott magyar alapítvány
• a CEU NY (U.S.A.-beli székhelye: 400 West 59th Street, New York, N.Y. 10019 U.S.A. a New

York Államban (USA) bejegyzett, és a New York Állami (USA) törvények alapján „Absolute
Charter”-t  nyert non-profit felsőoktatási intézmény. 

Az Egyetem működésének székhelye Budapest, 1051, Nádor u. 9. Az Egyetem használatában lévő
telephelyek (oktatási épületek, diákszálló és konferenciaközpont) ingatlanainak pontos jegyzékét,
ingatlan-nyilvántartási adatait az alapító okirat melléklete tartalmazza. 

A Közép-európai Egyetem eszméjét Soros György fogalmazta meg, s ő tűzte ki célul a közép-kelet
európai régió hosszú-távú szakemberképzésének és továbbképzésének előmozdítása céljából és az
európai népek szellemi együttműködésének elősegítésére az Egyetem megalapítását. A Közép-európai
Egyetem fő célja olyan egyetemi oktatási és kutatási tevékenység folytatása, amely mind
Magyarországon, mind az Egyesült Államokban akkreditált, és a térség országai tudományos
tradícióira építő, fokozat szerzéssel járó képzést kínál.

A Fenntartók ezennel a budapesti Közép-európai Egyetem (a továbbiakban: „Egyetem”) Alapító
Okiratát a Magyar Országgyűlés által elfogadott, a felsőoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény
alapján, az európai és észak-amerikai egyetemek  hagyományai értelmében, továbbá a CEU
elismerésére a Magyar Köztársaság és New York Állam kormányai közötti együttműködésre
vonatkozó 2004. április 5-i keltezésű Együttes Nyilatkozat szerint, és a Bolognai Deklaráció szellemét
követve az alábbiakban állapítják meg: 
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1. §
Az Egyetem fenntartói és jogállása

(1) A Közép-európai Egyetem támogatására 1991. október 13-án megalapították a CEU Budapesti
Közép Európai Egyetem Alapítványt (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 9.). Az alapító okiratokat a
Fővárosi Bíróság 2314. sorszám alatt vette nyilvántartásba. Ezt követően jött létre a CEU NY
elnevezésű felsőoktatási intézmény (címe: az Egyesült Államokban: 400 West 59th Street, New York,
N.Y. 10019 U.S.A.) amely egyetemként és non-profit oktatási társaságként van bejegyezve New York
Államban (Egyesült Államok). New York Állam jogszabályainak megfelelően, a New York-i Állami
Oktatási Minisztérium (USA) Régenseinek Tanácsa az Egyetem számára „absolute chartert” adott és
ezzel felruházta a CEU NY-ot amerikai oklevél kiadási joggal. Az Egyetemet a Middle States
Commission on Higher Education (USA) intézményi akkreditációban részesítette. 

(2) Az Egyetem szoros, egymást teljesen átfedő integrált képzési együttműködést folytat a fenti, az
Amerikai Egyesült Államokban akkreditált Central European University, New York elnevezésű
felsőoktatási intézménnyel, amelynek működését az oktatási miniszter 1995. január 5-én kelt 5563/94.
számú határozatában engedélyezte. Ezt a működési engedélyt az oktatási miniszter 2005. április 18-án
kelt 2123-8/2005. számú határozatában módosította. 

(3) Az Egyetem a 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint az állam által elismert, nem állami
fenntartású felsőoktatási intézményekre vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések felhatalmazása
alapján működő, budapesti székhelyű egyetem, amelynek neve: Közép-európai Egyetem. Az Egyetem
képzési és az adminisztráció nyelve az angol. Az Egyetem a nem állami egyetemek működésére
irányadó jogszabályoknak megfelelően működik.

(4) Az Egyetem feladatait a Fenntartók által kitűzött célok és iránymutatások, valamint a jelen Alapító
Okirat továbbá a Szenátus által elfogadott és a Fenntartók által jóváhagyott Szervezeti és Működési
Szabályzat szerint, az egyetemi autonómia elve alapján látja el.

(5) Az Egyetemnek a Fenntartók általi hosszú távú működtetését egy Endowment Fundnak egyedüli és
kizárólagos a budapesti székhelyű Közép-európai Egyetem javára történő létesítése biztosítja, amely
Endowment Fund számára a Soros György által alapított CEU Stichting Holland Foundation ad
otthont. A Fenntartók azonban e mellett más támogatók adományait is elfogadhatják, és ezt a
budapesti székhelyű Egyetem fenntartására és működtetésére fordíthatják. A Közép-európai Egyetem
a hallgatóktól költségtérítést kérhet a vonatkozó jogszabályi előírások keretei között.

(6) Soros György a fenti (5) bekezdésben írt támogatás biztosítása érdekében létrehozta Hollandiában
a CEU Stichting Holland Foundationt (a továbbiakban: „CEU Holland”). Jelenleg a CEU Holland a
Közép-európai Egyetem Endowment Fund-ja útján 400 millió Euro összegű vagyonnal rendelkezik
azzal a kizárólagos céllal, hogy az Egyetem számára az éves működési költséget biztosítsa. A
támogatás összegét, feltételeit és a támogatás nyújtásának módjait a CEU Holland Alapító Okirata és
szabályzatai, valamint a CEU Holland és az Egyetem Fenntartója, a CEU NY közötti 2003. április 1-
jei keltezésű Folyósítási Megállapodás határozzák meg. Az Egyetem működését biztosítják a
Fenntartók által a társaságaik, és ezek között különösen a Közép-európai Egyetem Zrt. (székhely:
1051 Budapest, Nádor u. 11.) útján Budapesten tulajdonolt, a budapesti Egyetem mint kizárólagos
jogosult javára szánt budapesti ingatlanok is, amely ingatlanok tekintetében  az ingatlanok  mindenkori
tulajdonosai biztosítják az Egyetem működéséhez szükséges rendelkezési/használati jogot.

A jelen okmányhoz csatoltan találhatók az ingatlanokra vonatkozó adatok, az Egyetem
rendelkezési/használati jogát igazoló dokumentumok, és a tulajdoni lapok. Az Egyetem használatában
ill. tulajdonában levő ingatlanokat, amennyiben pillanatnyilag feladatai ellátásához nem szükségesek,
bérbe adhatja.
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2. §
Az Egyetem célja és feladata

A Közép-európai Egyetem tevékenységében kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatásra, a
tudományos kutatásra, építve a társadalmilag és erkölcsileg is felelős konstruktív kritika
hagyományára. A Közép-európai Egyetem célja, hogy biztosítsa hallgatói számára a magas szintű
tudásanyag elsajátítását, az új ismeretek felfedezésének lehetőségeit a bölcsészettudományok és
társadalomtudományok terén, valamint rávilágítson hatékony alkalmazásukra a közéletben. 

A Közép-európai Egyetem számos hagyományra épít: a legjobb európai  és amerikai egyetemek
kutatási tradíciójára és a legjobb európai  és amerikai szellemi hagyományokra; a társadalom
szolgálata iránti elkötelezettségre, és mindazokra a tudományos és közéleti eredményekre, amelyeket
az egyetem elért a totalitárius rezsimek által ránk örökített egyenlőtlenségek átalakításában. A Közép-
európai Egyetem elkötelezett a nyílt társadalom értékei, a demokrácia, valamint a kritikus
gondolkodás terjesztése iránt.

(1) E küldetés megvalósítása érdekében az Egyetem céljai a következők: 
• felsőfokú szakemberképzés, 
• tudományos kutatás,
• felkészítés a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására, irodalmi, művészeti és más

alkotások, eredmények létrehozására, 
• a tudományok, a művészetek és a kultúra művelése és fejlesztése, 
• a felnőttképzésről szóló 2001. évi CL. törvényben foglaltak szerinti felnőttképzési tevékenység

folytatása, 
• közreműködés a tudásalapú társadalom számítástechnikai és informatikai kultúrájának

fejlesztésében, 
• a közép-kelet európai régió hosszú távú szakemberképzésének és továbbképzésének elősegítése;
• az európai népek közötti szellemi együttműködés és a transzatlanti kapcsolatok fejlesztése;
• a fejlett és fejlődő világ közötti szellemi, kulturális és tudományos együttműködés elősegítése;
• a magyarországi felsőoktatás nemzetközi jellegének erősítése, a külföldi tapasztalatok

meghonosítása, valamint az idegen nyelven megszerezhető felsőfokú szaktudás bővítése;
• a különböző népek, kultúrák és tradíciók közötti kölcsönös megismerés elősegítése a nyílt

társadalom eszméjének szellemében.

Az Egyetem céljainak megfelelően az Egyetem alap- és kiegészítő tevékenysége:

- A jelen alapító okiratban meghatározott képzési területeken, tudományterületeken és képzési
szinteken mesterképzést, doktori képzést, valamint szakirányú továbbképzést folytat.

- A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató
egyéb kutatásokat végez.

- A közép-kelet európai régió hosszú távú szakemberképzésének és továbbképzésének
előmozdítása céljából és az európai népek szellemi együttműködésének elősegítésével
hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.

- Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és
ápolja.

- Tankönyv, jegyzetírást, és kiadást, taneszköz-fejlesztést végez. 
- Az alaptevékenységi körébe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv-és

jegyzetellátást, könyvtári szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási
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lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését és
egészséges életvitelét szolgálják. 

- Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó
funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a
működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet.

A felsorolt feladatokat az Egyetem alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit a
Fenntartók által az Egyetem rendelkezésére bocsátott vagyon, és a vállalkozási tevékenységből eredő
bevételek biztosítják.

Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyet az
alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi
kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység
keretében végzett szolgáltatás, termék-előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre
jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. 

Ilyen kiegészítő tevékenységek lehetnek elsősorban:

- a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem
kapcsolódik a képzési és kimeneti követelmények, a szakmai és vizsgakövetelményekben
és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

- felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása;
- továbbképzés;
- felnőttképzési tevékenység;
- a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, művészeti ágban, kultúraművelés és –

fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység;
- az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység,

tervezési tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, hazai és nemzetközi konferenciák
szervezése, nyomdaipari termékek gyártása és értékesítése, munkahelyi vendéglátás, üzemi
étkeztetés, oktatást szolgáló létesítmények, sportlétesítmények, kollégiumi szálláshelyek,
valamint kutatási kapacitások bérbeadása);

- nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az alaptevékenységéhez kapcsolódó egyéb feladatok:
Az Egyetem a következő vállalkozási tevékenységeket folytathatja: 

- ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR’03 70.20),
- ingatlankezelés (TEÁOR’03 70.32),
- könyvkiadás (TEÁOR’03 22.11),
- időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR’03 22.13),
- hangfelvétel kiadás (TEÁOR’03 22.14),
- máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás (TEÁOR’03 80.42),
- humán kutatás, fejlesztés (TEÁOR’03 73.20),
- titkári, fordítói tevékenység (TEÁOR’03 74.85),
- máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás (TEÁOR’03 74.87),
- szállodai szolgáltatás (TEÁOR’03 55.10),
- ifjúsági turistaszállás szolgáltatás (TEÁOR’03 55.21),
- egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR’03 55.23),
- máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás (TEÁOR’03 92.34),
- máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység (TEÁOR’03 92.72).
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(2) Az Egyetem küldetése elérése érdekében, az oktatási és kutatási feladatait, képzési szerkezetét és
működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

(3) Az Egyetem céljai megvalósításának érdekében oktató tevékenységében és tudományos
kutatómunkájában szorosan együttműködik New York Állami és magyar oktatási intézményekkel,
továbbá a Magyar Tudományos Akadémiával, más magyar, egyesült államokbeli, európai és külföldi
felsőoktatási és tudományos intézményekkel, illetve szervezetekkel, amelyekkel az Egyetem
együttműködési megállapodás köthet.

(4) Az Egyetem az Ftv. 12. § (2) bekezdés d) pontja szerint mester- és doktori képzést, valamint
szakirányú továbbképzést folytat. Az Egyetem ennek megfelelő képzés nyújtására és tudományos
kutatás végzésére, az oktatási programokban résztvevők részére a diploma megszerzés feltételeinek
biztosítására és a követelmények teljesítését követően az ezt igazoló oklevél/diploma kiadására
jogosult. 

(5) Az Egyetem a feltételek teljesítése – így különösen az előírt vizsgák letétele, valamint a
szakdolgozat megvédése – után a felsőfokú képzésben szakirányú egyetemi oklevelet állít ki a
résztvevő hallgatók számára, a doktori képzés követelményeinek teljesítése és a tudományos
értekezések megvédése esetén pedig doktori fokozatot adományoz. A vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően a szakirányú továbbképzés időtartama legalább 1 év, a mesterképzés
időtartama 2 év, a doktori képzés tanulmányi ideje legalább 3 év. 

(6) A Közép-európai Egyetem jelenleg alapképzést nem folytat. Annak indítását azonban – a
megfelelő feltételek megléte esetén – tervei közt szerepel.

(7) Azon képzési területek, tudományterületeket, művészeti ágakat, képzési szinteket, amelyeken az
Egyetem képzést folytat, illetve folytathat:

Képzési terület: 
Bölcsészettudomány képzési terület – mester képzési szint, szakirányú továbbképzés;
Társadalomtudomány képzési terület – mester képzési szint, szakirányú továbbképzés;
Jogi és igazgatási képzési terület – mester képzési szint, szakirányú továbbképzés;
Gazdaságtudomány képzési terület – mester képzési szint, szakirányú továbbképzés.

Tudományterület:
Bölcsészettudományok – doktori képzési szint;
Társadalomtudományok – doktori képzési szint;
Természettudományok – doktori képzési szint.

Az Egyetem művészeti képzést és felsőfokú szakképzést nem folytat. 

(8)  Az Egyetem maximálisan mesterszintű képzésre 1000, doktori szintű képzésre 600 és egyéb
képzési formákra 500 hallgatót kívánt felvenni.

(9) Az Egyetem közoktatási, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési feladatot nem lát el, ugyanakkor
könyvtárat, valamint CEU Open Society Archive néven levéltárat működtet.

(10) Az intézmény szervezeti tagolásának elvei:
Az Egyetem adminisztratív és szakmai szervezeti egységekből áll. Az Egyetem alapvető szakmai
(tehát oktatási, tudományos, és kutatási) szervezeti egysége a tanszék, amelynek vezetését a tanszéki
tanáccsal együttműködve a tanszékvezető látja el. A tanszék legalább egy szak(terület) oktatását végző
és az ehhez tartozó tudományágban kutatást folytató önálló oktatási  és kutatási szervezeti egység. Két
vagy több tanszék, szakmai alapon, iskolába szerveződhet. Az iskola, illetőleg a tanszék vezetője az
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iskola, illetőleg a tanszék irányítása tekintetében a Rektornak és a Szenátusnak tartozik felelősséggel.
Az Egyetem adminisztratív szervezeti egységének vezetője a Gazdasági Főigazgató. A Gazdasági
Főigazgató tevékenysége tekintetében a Rektornak tartozik felelősséggel.

3. §
 A Fenntartók és a Fenntartók Tanácsának jogai és kötelességei

Az Ftv. 7.§ (2) bekezdésének, valamint 115.§ (1) bekezdésének megfelelően a Fenntartók a jelen
Alapító Okirat, és különösen annak 1. számú mellékletét képező Megállapodás szerint a két Fenntartó
kuratóriumi tagjaiból álló Fenntartók Tanácsa útján, együttesen gyakorolják mindazokat a jogokat,
amelyeket a hatályos jogszabályok a nem állami egyetemek fenntartói és működtetői számára
biztosítanak 

4. §
Az Egyetem Rektora

(1) Az Ftv. 138.§ (1) bekezdése értelmében a Fenntartók hagyják jóvá az Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzatát. A Fenntartók abban az esetben hagyják jóvá az Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzatát, ha az biztosítja a jelen §-ban foglaltak teljesülését.

(2) A Közép Európai  Egyetem Rektora kimagasló képességgel rendelkező jelentős oktatási és kutatási
tapasztalattal rendelkező és nemzetközileg elismert szakember.

(3) A Szenátus javaslatot tesz a rektori pályázat kiírására, - egy előkészítő bizottságon keresztül -
elbírálja és rangsorolja a pályázatokat, kiválasztja a rektorjelöltet vagy jelölteket – a megfelelő,
egyetemi tanári ranggal rendelkező vagy egyetemi tanárnak kinevezhető jelöltek közül és erről értesíti
a Fenntartókat.

(4) Az alkalmazandó jogszabályok és az Egyetem belső szabályzatai alapján a Szenátus véleményét
figyelembe véve, az Ftv. 96.§ (11) bekezdése, valamint 89.§ (3) bekezdése értelmében a Rektor
kinevezését a Fenntartók – az oktatási miniszter útján – kezdeményezik a köztársasági elnöknél. A
Fenntartók Tanácsa a Rektorjelölt kiválasztásáról szóló döntésről és az illetékes miniszternek történő
előterjesztésről a Fenntartók Tanácsa teljes tagságának legalább kétharmados szavazatával dönt. 

(5) A Rektor az Egyetem felelős, legfőbb vezetője, aki a Fenntartók iránymutatása, a hatályos
jogszabályok, a jelenAlapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint irányítja az
Egyetem életét, tevékenységét. A Rektor jogosult az Elnök-Rektor cím használatára. A Rektor
közvetlenül a Fenntartók Tanácsának tartozik felelősséggel az Egyetem adminisztrációjáért és
működésért, oktatási irányelveiért (kivéve azokat, amelyeket az Alapító Okirat, a jelen Szervezeti és
Működési Szabályzat vagy Fenntartói Határozat határoz meg az Egyetem számára), továbbá az
Egyetemen folyó oktatás és tudományos kutatás gyakorlatáért és minőségéért. A Rektor beszámolási
kötelezettséggel tartozik a Fenntartók Tanácsának.. 

(6) A Rektornak, mint az Egyetem vezetőjének feladat- és hatáskörébe tartozik, különösen, de nem
kizárólag:
a) az Egyetemen folyó képzési és tudományos kutatási, művészeti, igazgatási és gazdasági
tevékenység irányítása;
b) a személyzeti munka irányítása és a munkáltatói, illetőleg a kiadmányozási jogkör gyakorlása;
c) az Egyetem rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok, vagyon és más források feletti -
jogszabályok szerinti - rendelkezés;
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d) a kiadói és a terjesztői jogkör gyakorlása;
e) döntés mindazokban az ügyekben, amelyet az Egyetem egyéb szabályzatai a hatáskörébe utalnak.

(7) A rektor felelős a felsőoktatási intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az egészséges és
biztonságos munkafeltételek, oktatási és kutatási feltételek megteremtéséért, gyakorolja a munkáltatói
jogokat, és dönt a felsőoktatási intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat nem utal más személy vagy testület hatáskörébe.

(8) A Rektor az Egyetem képviselője. A Rektor kinevezése 4 évre szól. A Rektor kinevezése az első
kinevezést követően kétszer megújítható. A szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával
kezdeményezheti a Fenntartók Tanácsánál a Rektor visszahívását.

(9) A Rektort távolléte vagy akadályoztatása esetén a Rektorhelyettes helyettesíti. 

(10) Amennyiben a rektori tisztség bármilyen okból nincs betöltve, a Rektor hatáskörét – a Rektornak
a Köztársasági Elnök általi kinevezéséig – a Fenntartók Tanácsa által a Szenátus véleményét
figyelembe véve kijelölt ügyvezető rektor gyakorolja.

5. §
A Szenátus 

(1) Az Ftv. 138.§ (1) bekezdése értelmében a Fenntartók hagyják jóvá az Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzatát. A Fenntartók abban az esetben hagyják jóvá az Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzatát, ha az tartalmazza a jelen §-ban foglalt rendelkezéseket.

(2) A Szenátus tagjai hivatalból a Rektor és a Rektorhelyettes, a Szenátus választott tagjai: 3 egyetemi
hallgató (ebből 2 hallgató a hallgatói önkormányzat, és 1 hallgató a doktoranduszhallgatók
önkormányzatának delegáltja), 1 oktató, akit az Üzleti Iskola oktatói választanak, 7 oktató, akiket a
többi választásra jogosult oktató választ és 1 egyetemi dolgozó akiket az egyéb munkakörökben
foglalkoztatottak választanak.. A Szenátus minden tagja szavazati joggal rendelkezik.

(3) A Szenátus tagjainak mandátuma három naptári évre szól. A Szenátus mandátumának lejárta előtt
Választási Bizottságot kell választani az oktatók közül, amely kidolgozza a szenátusi választás
szabályait és lebonyolítja a szenátusi választást. 

Azon tagok, akik hivatalból tagjai a Szenátusnak, hivatali tisztségük viselésének idejéig maradnak
tagok és hivatali utódaik váltják fel őket a Szenátusban. Amennyiben valaki több jogcímen is tagja a
Szenátusnak, akkor is csak egy szavazati joggal rendelkezik. 

(4) A Szenátus elnöke a Rektor. A Rektor távollétében a Rektorhelyettes a Rektor helyett és a
Szenátus elnökeként is eljár. A Rektor és a Rektorhelyettes egyidejű távolléte esetén a Szenátus által
választott ad hoc elnök vezeti a Szenátus ülését.

(5) A Szenátus állandó és ad hoc bizottságokat hozhat létre.  Minden egyes állandó és ad hoc bizottság
elnökét a szenátus tagjai közül kell kinevezni. A bizottságok többi tagjának nem kell szenátusi tagnak
lennie.

(6) A Szenátus évente legalább három (3) alkalommal ül össze (rendes ülések), továbbá rendkívüli
alkalmanként a Rektor, vagy a Szenátus többségének kérésére.  A Szenátus valamennyi ülésén a
Szenátust alkotók hatvan százalékának jelenléte szükséges a határozatképességhez.
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(7) Valamennyi bizottsági elnök (vagy képviselője) köteles a Szenátus Elnökének kérésére a
Szenátusnak a bizottság tevékenységéről rendszeres időközönként jelentést tenni.

(8) A Szenátus ülésének határozatképtelensége esetén a Rektor a megismételt ülést legfeljebb harminc
napon belüli időpontra hívja össze az eredeti meghívóban meghatározott napirenddel, a Szenátus
tagjainak és egyéb meghívottaknak legalább az ülés napja előtt 15 nappal az ülés napirendjét, valamint
az ülés helyszínét és időpontját tartalmazó meghívó ajánlott tértivevényes küldeményként történő
megküldésével, amely információknak az Egyetem honlapján történő előzetes közzétételéről a Rektor,
illetőleg a Rektor által kijelölt személy gondoskodik. A Szenátus tagjai a megismételt ülésről kizárólag
rendkívül indokolt esetben maradhatnak távol. 

(9) A Szenátus általában a jelenlévők többségi határozatával fogadja el döntéseit és javaslatait.  A
szervezeti és eljárási szabályainak elfogadásához, a Rektorjelölt kiválasztásához, a Rektorhelyettes
megválasztásához, továbbá a tudományos és oktatási, valamint a felvételi követelmények
meghatározása körében hozott döntéseihez, illetve az e tárgyakban megfogalmazódó javaslatok
elfogadásához azonban a Szenátus teljes taglétszámának figyelembevételével számított többségi
határozatra van szükség.

(10) A Szenátus részletes feladatait és jogosítványait, Felsőoktatási Törvénnyel összhangban, a
Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

6. §
Az Akadémiai Fórum

A Szenátus munkáját az Akadémiai Fórum segíti. Az Akadémiai Fórum a tanszékek, az intézetek, a
tudományos programok és más akadémiai szolgáltatási egységek szervezeti egységeinek vezetőiből
áll. A Szenátus üléseire készülő oktatási és kutatási előterjesztéseket véleményezi, javaslatokat
továbbá ajánlásokat fogalmaz meg a Szenátus számára. Az Akadémiai Fórum elnöke a
Rektorhelyettes.

7. §
Az Egyetem vezetését segítő egyéb szervek és vezetői megbízással

rendelkező személyek

(1) A Rektorhelyettes és a Gazdasági Főigazgató a Rektor munkáját segítő magasabb vezető
tisztségviselők. Az Egyetem tevékenységével kapcsolatos operatív kérdések tekintetében a Rektor
állandó tanácsadó testülete a Végrehajtó Bizottság, melynek elnöke a Rektor, tagjai a Rektorhelyettes,
a Gazdasági Főigazgató, Vezető Alelnökök,  a Tudományos Titkár, valamint a Pénzügyi Igazgató.

(2) A Rektorhelyettest a Szenátus választja meg a Fenntartók egyetértésével a Rektor által javasolt
személyek közül az Akadémiai Fórum véleményét figyelembe véve, a kinevezésétől számított két éves
időtartamra.  Rektorhelyettessé csak olyan egyetemi tanári vagy egyetemi docensi címmel rendelkező
oktató nevezhető ki, aki széleskörűen elismert tudós személyiség. 

(3) A Rektor és a Szenátus munkáját segítő egyéb feladatköröket, szerveket, bizottságokat az Egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg és szabályozza.
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8. §
Az Egyetem szervezeti egységei, oktatói és kutatói testületei és

önkormányzati szervei

(1) Az Egyetem szervezeti egységeit, oktatói és kutatói testületeit (tanszékek, kutatói csoportok,
programok, stb.), a hatályos jogszabályokkal összhangban a Szervezeti és Működési Szabályzat
határozza meg és szabályozza.

(2) Az Egyetem önkormányzati testületeit a hatályos jogszabályokkal összhangban a Szervezeti és
Működési Szabályzat határozza meg és szabályozza.

(3) Az új oktatási egységek megszűntetésénél és indításánál, valamint kutató egységek, központok,
stb. indításánál, illetve minden új szervezeti változtatásnál a Szenátus határozataival összhangban az
Szervezeti és Működési Szabályzat szabályai szerint kell eljárni.

9. §
A Szervezeti és Működési Szabályzat

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szenátus fogadja el és a Fenntartók Tanácsa hagyja jóvá. 

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza

 az Egyetem szervezeti és működési rendjét
 a foglalkoztatási követelményrendszert
 a hallgatói követelményrendszert, amelynek részei a felvételi eljárás rendje, a tanulmányi és

vizsgaszabályzat, a hallgatói jogok és kötelességének gyakorlásának rendje, a kérelmekkel
kapcsolatos eljárások, a jogorvoslat rendje, a térítési és juttatási szabályzat, a fegyelmi és
kártérítési ügyek elbírálásának rendje, a kollégiumi jelentkezések elbírálásának rendje, valamint a
hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatban követendő eljárások

10. § 
Az Egyetem megszüntetése

(1) Az Egyetem megszüntetésére kizárólag a Fenntartók együttes döntése alapján kerülhet sor.

(2) Az Egyetem megszüntetése esetén minden az Egyetem rendelkezésére álló vagyoni eszköz
visszaszáll a Fenntartókra vagy a Fenntartók által meghatározottak alapján szétosztásra kerül, feltéve,
hogy ez a szétosztás összeegyeztethető a Közép-európai Egyetem céljaival.

11.§
Kiemelkedően közhasznú szervezeti jogálláshoz kötődő szabályok

Az Alapító Okirat jelen §-ban szereplő rendelkezésekkel - esetlegesen - ellentétes rendelkezései nem
alkalmazandóak.

(1) Az Egyetem közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
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(2) Az Egyetem az Ftv. 138.§ (2) bekezdése, valamint a Khsztv. 4.§ bekezdése értelemében az Alapító
Okiratban meghatározott tudományterületeken folytatott egyetemi oktatási és tudományos kutatási
feladatait közhasznú (cél szerinti) tevékenységként végzi. Az Egyetem a Khsztv. 26.§ c) 3. pont
szerinti „tudományos tevékenység, kutatás” valamint a 4. pont szerinti „nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés” közhasznú tevékenységeket kívánja folytatni. Az Egyetem az
Ftv. 7.§ (5), 54.§ (2) bekezdése, és a Khsztv. 5.§ a.) pontja értelmében a közhasznú tevékenysége
során a közép-európai régió hosszú-távú szakemberképzésének és továbbképzésének biztosítása
céljából az Alapító Okiratban meghatározott tudományterületeken az Ftv.-ben meghatározott
mesterképzés és doktorképzés körében olyan közfeladat végzését vállalja, amelyről az Ftv. 54. § (2) és
114. § (5) bekezdése, valamint az Oktatási Minisztérium és az Egyetem között 2005. december 13-án
létrejött 30161/2005. ügyiratszámú megállapodás, valamint az Oktatási Minisztérium 2006. május 10-
én kelt és 11668/2006. iktatószámú levele alapján állami szervnek kell gondoskodnia.

(3) Az Egyetem vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez. Az Egyetem gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az
Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

(4) Az Egyetem az Alapító Okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
a helyi sajtó (egy budapesti napilap), valamint internetes honlapja útján is nyilvánosságra hozza. 

(5) A Szenátus ülései nyilvánosak.  A Szenátus jelen lévő tagjai több mint ötven százalékának kérésére
zárt ülést, titkos szavazást kell tartani. A Szenátus üléseit a Rektor hívja össze a Szenátus tagjainak és
egyéb meghívottaknak legalább az ülés napja előtt 15 nappal az ülés napirendjét, valamint az ülés
helyszínét és időpontját tartalmazó meghívó ajánlott tértivevényes küldeményként történő
megküldésével, amely információknak az Egyetem honlapján történő előzetes közzétételéről a Rektor,
illetőleg a Rektor által kijelölt személy gondoskodik. 
   
(6) A Szenátus határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyetem cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Az
Egyetemnél nem lehet az Ftv. 96.§ (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott vezető tisztségviselő – a
megszűnt közhasznú szervezet megszűnését követő két évig - az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,
amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

(7) A Szenátus évente legalább három (3) alkalommal ül össze (rendes ülések), továbbá rendkívüli
alkalmanként a Rektor, vagy a Szenátus többségének kérésére.  A Szenátus valamennyi ülésén a
Szenátust alkotók hatvan százalékának jelenléte szükséges a határozatképességhez.

(8) A Szenátus ülésének határozatképtelensége esetén a Rektor a megismételt ülést legfeljebb harminc
napon belüli időpontra hívja össze az eredeti meghívóban meghatározott napirenddel, a Szenátus
tagjainak és egyéb meghívottaknak legalább az ülés napja előtt 15 nappal az ülés napirendjét, valamint
az ülés helyszínét és időpontját tartalmazó meghívó ajánlott tértivevényes küldeményként történő
megküldésével, amely információknak az Egyetem honlapján történő előzetes közzétételéről a Rektor,
illetőleg a Rektor által kijelölt személy gondoskodik. A Szenátus tagjai a megismételt ülésről kizárólag
rendkívül indokolt esetben maradhatnak távol. 

(9) A Szenátus általában a jelenlévők többségi határozatával fogadja el döntéseit és javaslatait.  A
szervezeti és eljárási szabályainak elfogadásához, a Rektorjelölt kiválasztásához, a Rektorhelyettes
megválasztásához, továbbá a tudományos és oktatási, valamint a felvételi követelmények
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meghatározása körében hozott döntéseihez, illetve az e tárgyakban megfogalmazódó javaslatok
elfogadásához azonban a Szenátus teljes taglétszámának figyelembevételével számított többségi
határozatra van szükség.

(10) Az Egyetem Ftv. 96.§ (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott vezető tisztségviselői, illetve az
ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek.

(11) Az Egyetemnél a Khsztv. 7.§ (2) bekezdés c) pontja, és 10.§-a rendelkezései alapján 3 tagú
felügyelő testület működik, amelynek mindenkori tagjait a Rektor nevezi ki. A felügyelő testület
tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A felügyelő testületi tagság megszűnik a tag halálával,
lemondásával, valamint a Rektor által történő visszahívással.

A felügyelő testület hatáskörébe tartozik az Egyetem működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. A
felügyelő testület ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyetem könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja. A felügyelő testület tagja a Szenátus ülésén tanácskozási joggal jogosult részt venni.
A felügyelő testület köteles az Egyetem intézkedésre jogosult szervét tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyetem működése során olyan
jogszabálysértés vagy az Egyetem érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt,
amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre
jogosult szerv döntését teszi szükségessé, továbbá, ha az Egyetem vezető tisztségviselői felelősségét
megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult szervet a felügyelő testület indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén
az illetékes szerv összehívására a felügyelő testület is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes
működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő testület köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A felügyelő testület ügyrendjét
egyebekben maga állapítja meg.

(12) Az Egyetem számviteli rendelkezések szerint elkészített éves beszámolóját az Ftv. 138.§ (1)
bekezdésének, valamint a Khsztv. 7.§ (2) bekezdés d) pontjának megfelelően a Fenntartók Tanácsa
hagyja jóvá, majd megküldi a Szenátusnak. Amennyiben a Szenátus nem ért egyet a Fenntartók
Tanácsa által jóváhagyott éves beszámoló tartalmával, jogosult a beszámolót a részletesen indokolt
véleményével visszaküldeni a Fenntartók Tanácsának. A Khsztv. 19.§ (2) bekezdésének megfelelően
az Egyetem közhasznúsági jelentésének elfogadása a Szenátus hatáskörébe tartozik. A Szenátus a
közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát minősített többséggel hozza. 

(13) A Szenátus elnöke gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Szenátus döntéseinek
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges
személye) megállapítható. A Szenátus elnöke gondoskodik arról, hogy a Szenátus döntései, illetőleg
határozatai az érintettekkel írásban közlésre kerüljenek, illetve amennyiben a határozattal érintettek
nagy száma vagy egyéb ok indokolja – tekintettel a Ptk. 81.§ illetve a személyes adatok védelméről
szóló és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire is –, az
Egyetem saját honlapján  is közzétételre kerüljenek. 

(14) Az Egyetem működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, kivéve, ha a
betekintés a hatályos jogszabályi rendelkezésekbe – így különösen de nem kizárólag a személyiségi
jogokra, üzleti titokra, illetőleg a minősített adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekbe
- ütközne. Az Egyetem működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés megtagadását
a Rektor, illetőleg az általa kijelölt személy írásban indokolni köteles.

(15) Az Egyetem működése a jelen Alapító Okirat, a Szervezeti Működési Szabályzat, valamint a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvános. Az Egyetem Rektora, illetőleg az
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általa kijelölt személy tájékoztatást ad az Egyetem működésével kapcsolatban az Egyetemhez érkezett
megkeresésekre. Az Egyetem az Alapító Okirata szerinti tevékenységének és éves beszámolója
legfontosabb adatait egy budapesti napilap útján közzéteszi, valamint a közhasznúsági jelentését saját
honlapján is nyilvánosságra hozza a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig. Az Egyetem
szolgáltatásait korlátozásmentesen nyújtja, azok igénybevétele részletes feltételeit az Egyetem saját
honlapján a Felvételi Szabályzatban teszi közzé.

12. §
Záró rendelkezések

(1) A jelen Alapító Okirat 6 (hat) eredeti magyar nyelvű példányban készült, amelyekből egy példány
az Oktatási Minisztériumba kerül benyújtásra, kettő-kettő példányt a Fenntartók őriznek, egy példány
pedig az Egyetemnél kerül letétbe helyezésre.  

(2) A jelen Alapító Okirat elfogadására és módosítására az Egyetem Fenntartói együttesen jogosultak.

Budapest, 2006. …………………. hó …………. napján.

 
A Fenntartok Tanácsa nevében:

Budapesti Közép-európai Egyetem Alapítvány

..........................................................
meghatalmazással igazolt képviselője: Mátyás László

       

Mellékletek: 

1. számú melléklet: A Fenntartók közötti megállapodás
2. Az Egyetemet fenntartó Közép Európai Egyetem Alapítvány (1051 Nádor u. 9.) többségi
tulajdonában lévő Közép-európai Egyetem Részvénytársaság által birtokolt ingatlanok jegyzéke és
tulajdoni lapjai és ingatlan-nyilvántartási adatai
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1. számú melléklet -a Fenntartók közötti megállapodás

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

a Közép Európai Egyetem Alapítvány (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 9., nyilvántartási szám:
2314., a továbbiakban: CEUB-F)

valamint másrészről

a Central European University, New York (címe: 400 West 59th Street, New York, N.Y. 10019
U.S.A., a továbbiakban: a CEU NY)

- a CEUB-F és a CEU NY együtt: a Fenntartók - között az alábbiak szerint:

1. A Fenntartók egyezően megállapítják, hogy a jelen Megállapodás célja az, hogy az Egyetem
megfeleljen a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) 7.§ (2) bekezdésében, valamint
115.§ (1) bekezdésében írt rendelkezéseknek.

2. Az Egyetem Alapító Okirata, és a jelen Megállapodás szerint a két Fenntartó a két Fenntartó
kuratóriumi tagjaiból álló Fenntartók Tanácsa útján, együttesen gyakorolja mindazokat a jogokat,
amelyeket a hatályos jogszabályok a nem állami egyetemek fenntartói és működtetői számára
biztosítanak.

3. A Fenntartók megállapodnak abban, hogy együttesen döntenek minden olyan kérdésben, amelyet a
jogszabályok nem rendelnek az egyetemi autonómiának megfelelően a Rektor, a Szenátus, vagy más
egyetemi szerv hatáskörébe. Így a Fenntartók jogai közé tartozik többek között, de nem kizárólag: az
Egyetem oktatáspolitikai irányelveinek meghatározása, éves költségvetése főösszegeinek
meghatározása, az Ftv. 138.§ (1) bekezdésének megfelelően az Egyetem költségvetésének
jóváhagyása és felülvizsgálata, a számviteli rendelkezések szerint elkészített éves beszámoló, a
szervezeti és működési szabályzat, valamint az intézményfejlesztési terv jóváhagyása, az Egyetem
vagyonával való gazdálkodás irányelveinek meghatározása és végrehajtása, oktatási és gazdasági
terveinek meghatározása és a javaslattétel az illetékes magyar miniszternek a Rektor kinevezéséről,
illetve felmentéséről, a Szenátusra vonatkozó szabályok figyelembevételével.

4. A Fenntartók jogaikat fenntartói határozatok (a továbbiakban: „Fenntartói Határozat”)
meghozatalával gyakorolják. A Fenntartói Határozatok meghozatalának módját különösen a jelen
Megállapodás szabályozza.

5. A Fenntartók a fenntartói jogok operatív gyakorlására létrehozzák a Fenntartók Tanácsát, amelynek
tagjai a két Fenntartó kuratóriumi tagjaiból tevődnek össze.

6. A Fenntartók Tanácsa a hatáskörébe utalt minden kérdésben egyszerű többséggel jogosult dönteni,
amennyiben a Fenntartók másként nem döntenek. Szavazategyenlőség esetén a Fenntartók Tanácsa
Elnökének szavazata dönt. 

7. A Fenntartók megállapodnak abban, hogy az Egyetem Alapító Okiratának elfogadása és módosítása
a Fenntartók Tanácsa hatáskörébe tartozik. A Fenntartók Tanácsának elnöke a CEU NY
Kuratóriumának mindenkori elnöke. A Fenntartók Tanácsának elnöke jelöli ki az alelnököt a
Fenntartók Tanácsa tagjai közül.
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8. A Fenntartók Tanácsa üléseinek időpontját a Tanács elnöke tűzi ki, és az ülést ő hívja össze. A
Tanács akkor határozatképes, ha legalább tagjainak többsége jelen van. Szavazategyenlőség esetén a
Fenntartók Tanácsa elnökének szavazata dönt. Bármely határozat írásban is elfogadható, feltéve, hogy
a szavazás egyhangú. a Az ülésen illetve az írásban hozott határozatok egz vagz több példányon a
Tanács tagjai által aláírt szövegét a Fenntartók Tanácsa ülésének jegyzőkönyveihez kell csatolni.

9. A Fenntartók nevében, a fenntartói jogok gyakorlása tárgyában a Fenntartók Tanácsának elnöke és
elnökhelyettese, valamint – az írásba foglalt és korlátozott felhatalmazás alapján engedélyezettek
szerint – a Fenntartók Tanácsának más tisztségviselői jogosultak a hatályos Fenntartói Határozatokkal
összhangban jognyilatkozatokat tenni. 

10. A Fenntartók kötelessége és felelőssége, hogy biztosítsák azokat a feltételeket és körülményeket,
amelyek az Egyetem működéséhez szükségesek a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Alapító
Okirata szerint, továbbá, hogy biztosítsák az Alapító Okiratban kitűzött célok megvalósítását és
teljesítsék a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt feladatokat. A Fenntartók ezen
kötelezettségeik részeként kötelesek biztosítani, hogy a Fenntartók – a CEU Hollandon keresztül
biztosítsák a Budapesti Közép Európai Egyetem magyarországi működéséhez szükséges összeget és
folyamatosan biztosítják Budapesten az egyetemi oktatás nyújtásához  szükséges épületeket.

Kelt:  Budapest, 2006 augusztus 22

A Fenntartok Tanácsa nevében:

 Yehuda Elkana
Rektor
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