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PREAMBULUM

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (a továbbiakban � Egyetem, illetve OR-ZSE) Szervezeti és
Működési Szabályzatának (a továbbiakban� SZMSZ) megalkotását két körülmény tettse lehetővé és
egyben szükségszerűvé. Az egyik �8�8-ra nyúlik vissza, amikor a báró Eötvös József által egybehí-
votts Izraelita Egyetemes Gyűlés elhatározta egy önálló Rabbiképző Intézet felállítását, „mely e�-
szersmind hittaanárokat és talmud-thora tanítókat képezzen, s általában a zsidó theológiai tudomány-
nak tanintézete le�en. […] A rabbiképző intézet szorosan a mosaico-rabbinicus tan alapján álland, a
talmud és a szertartási könyvek tanításáról különösen gondoskodandik, e�szersmind azonban a tu-
domány mai állása követelményeinek is kell, ho� tökéletesen megfeleljen…”
Az Országos Rabbiképző Intézet 9 évvel később, �877-ben nyitottsa meg kapuit és mindmáig – szá-
mos megpróbáltatás dacára – hű maradt eredeti alapítási elveihez � a tradíciók múlhatatlan tiszte-
letéhez és ennek jegyében történő értelmezéséhez, a tudományos szellem és az emberi személyi-
ség szabadságához.
A Magyar Országgyűlés által hozotts �99�. évi LXXX. és az ezt módosító �999. évi LII., valamint a
2000. évi CVII. törvény tettse lehetővé azt, hogy a magyarországi zsidóság – a többi történelmi
egyházhoz hasonlóan – ne csak teológiai képzésre, de világi képzésre is alkalmas, a zsidó vallás
törvényeit és előírásait is fikgyelembe vevő egyetemet működtessen.
Az Egyetem az úgynevezetts „neológ” hagyományok szellemében és az európai felsőoktatási térség
közös a modern európai egyetemépítkezést lehetővé tévő elvei alapján működik. Teszi mindezt a
magyarországi zsidó vallási közösség megtartásáért, hitéleti, vallás-kulturális színvonalának meg-
erősítéséért, a magyar és közép-kelet-európai rabbiképzésért, a rabbinikus tudományok, a judaisz-
tika és hebraisztika, valamint a modern humán- és társadalomtudományok zsidó vallási és világi
vonatkozásainak kutatásáért, valamint tanításáért.
Az Egyetem a magyarországi zsidó felekezet �877 óta működő, világszerte elismert felsőoktatási
intézménye.
Az Egyetem fontos feladatának tekinti, hogy a Magyarországon kívüli zsidó közösségek számára
is nyitva álljon és minden téren segítse őket.
A zsidó tudományok hangsúlyozottsan vallási jellegű tanulmányozása miatts az Egyetem törekszik
arra, hogy szoros együttsműködést alakítson ki Izraelben, valamint a világ más országaiban műkö-
dő zsidó, illetve a zsidóságot valamely tudományos aspektusból kutató felsőoktatási intézmények-
kel és vallástudományi műhelyekkel.
Az Egyetem fontos feladatának tekinti, hogy a magyarországi felsőoktatási intézményekkel, vala-
mint a Magyar Tudományos Akadémiával szoros, együttsműködést eredményező kapcsolatot tart-
son fönn.
Az Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem szenátussá alakuló Tanácsa – a nemzeti felsőoktatásról
szóló 20��. évi CCIV. törvény (továbbiakban� Nftvv.) fölhatalmazása és az Egyetem Alapító Okiratá-
nak megfelelően, az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról jogszabályok
rendelkezéseivel  összhangban – az  Egyetem Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában határozza
meg az Egyetem szervezeti fölépítését, működését, vezetési szerkezetét, az egyes szervezeti egysé-
gek feladatait és működését, az Egyetem oktatási, kutatási, tudományos feladatait, illetve az Egye-
tem oktatóinak, kutatóinak, hallgatóinak és más alkalmazottsjának feladatait, jogait és kötelezettssé-
geit.
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A Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban SZMR)  az Egyetem Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának első kötete, amely az Egyetem működésére vonatkozó általános elveken és szabályo-
kon túl tartalmazza az Egyetem vezetésére, szervezeti felépítésére vonatkozó rendelkezéseket.
A Foglalkoztatási Követelményrendszer (a továbbiakban FKR) az Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzatának második kötete, amely meghatározza az Egyetemen érvényes, az egyes munka-
körök betöltésével kapcsolatos követelményeket, a nyilvános pályázatok elbírálásának rendjét, az
intézményi oktatói, kutatói ösztöndíjak és más juttsatások feltételeit, az ezzel összefüggő pályáza-
tok rendjét – kormányrendeletben meghatározotts keretek közötts – a habilitációs eljárás követel-
ményeit, rendjét, az Egyetem által adományozható munkaköri és egyéb címek feltételeit, az okta-
tók,  tudományos kutatók és más alkalmazottsak foglalkoztatására és teljesítményére vonatkozó
követelményrendszert, a minőség és teljesítmény alapján diffeerenciáló jövedelemelosztás elveit, a
követelmények teljesítésének értékelését és annak nyilvánosságát, a követelményrendszerben fog-
laltak nem teljesítésének következményeit, az oktatók és kutatók részére kiírt kutatási pályázatok
elbírálásának rendjét az oktatók részvételét a felsőoktatási intézmény döntéshozatali eljárásában,
az oktatók, kutatók és más alkalmazottsak intézményi döntések ellen benyújtható jogorvoslati ké-
relmek elbírálásának rendjét.
A Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban HKR) az Egyetem Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának harmadik kötete, amely meghatározza a felvételi eljárás rendjét, a hallgatói jogok
gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjét, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan be-
nyújtotts kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendjét, a hallgatói tanulmányi rendet és az
ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendjét (Ta-
nulmányi és Vizsgaszabályzat, Doktori Szabályzat), a hallgatót terhelő fikzetési kötelezettsség meg-
állapításának  és  teljesítésének  rendjét,  a  hallgatói  juttsatások  elosztásának  rendjét  (Térítési  és
Juttsatási  Szabályzat), a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendjét, a hallgatói
balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezetts balesetek esetén követendő előírásokat.
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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMSZ I. KÖTET)

I. Általános rendelkezések

Az Egy�etem története

(�) Az Egyetem jogelődei �

�877–�9�7 Országos Rabbiképző Intézet
�9�7–�944 Ferencz József Országos Rabbiképző Intézet
�945–�992 Országos Rabbiképző Intézet

(2) Az Egyetem �992-ig főiskolai, �99�-tól egyetemi besorolású felsőoktatási intézmény. Mai
elnevezését (lásd alább a 4. § (�) bekezdését) 2000. január elsejei hatállyal vettse föl.

(�) Az Egyetem jogelőd intézményeinek működése kizárólag a Tanácsköztársaság és Magyar-
ország német megszállásának, illetve a vészkorszaknak az idején, zsarnoki önkény kény-
szere alatts szünetelt.

Nftv. 11. § (1) A felsőoktatási intézmény
a) meghatározza a működésére és szervezetére vonatkozó azon rendelkezéseket (a továbbiakban: szervezeti és működé-
si szabályzat), amelyeket jogszabály nem zár ki vagy amelyről jogszabály felhatalmazása alapján más szabályzatban
nem kell rendelkezni,
b) egy – a honlapján akadálymentes módon nyilvánosságra hozott – szervezeti és működési szabályzatot fogadhat el,
amelynek részeit a 2. melléklet sorolja fel.

A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai, hatálya, tagozódása

�. § 

(�) Jelen szabályzat elsődleges jogforrásai �

(a) 20��. évi CCIV. törvény   a nemzeti felsőoktatásról;
(b) 200�. évi C. törvény   a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről;
(c) �

(d) �/20�2. (I. 20.) Korm. rendelet   a hallgatói hitelrendszerről;
(e) ��7/2008.  (V.  ��.)  Korm.  rendelet   az  idegennyelv-tudást  igazoló  államilag  elismert

nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról ;
(f) 2

(g) �9/20�2. (II. 22.) Korm. rendelet   a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes
kérdéseiről;

(h) 2�0/20�2. (VIII. 28.) Korm. rendelet   a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási kép-
zéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről;

(i) 28�/20�2. (X. 4.) Korm. rendelet   a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a
tanárszakok jegyzékéről ;

(j) ��2/20��. (XII. �0.) Korm. rendelet   az oktatási igazolványokról;

� Törölte a Szenátus 2020. február 28-i ülése.
2 Törölte a Szenátus 2020. február 28-i ülése.
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(k) �87/20�2. (XII. �9.) Korm. rendelet   a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és
a habilitációról;

(l) 42�/20�2. (XII. 29.) Korm. rendelet   a felsőoktatási felvételi eljárásról;
(m) 5�/2007. (III. 2�.) Korm. rendelet   a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttsatásairól és

az általuk fikzetendő egyes térítésekről ;
(n) 87/20�5. (IV. 9.) Korm. rendelet   a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. törvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
(o) az 20�2. évi I. törvény (a Munka Törvénykönyve);
(p) az Alapító Okirat.

(2) A szabályzat hatálya kiterjed elsődlegesen

(a) az Egyetem teljes területére és valamennyi szervezeti egységére,
(b) az Egyetem oktatóira, tudományos kutatóira, tanáraira és hallgatóira, valamint az ok-

tatásban, tudományos kutatásban, továbbá az Egyetem feladatainak megvalósításában
közvetlenül részt vevő foglalkoztatottsakra.

(�) Vonatkozik a szabályzat másodlagosan az Nftvv.-ben, illetve a szabályzatban meghatározotts
esetekben az Egyetemmel foglalkoztatási, vagy hallgatói jogviszonyban nem álló szemé-
lyekre, így különösen�

(a) az Egyetemen meghatározotts időre tanulmányokat folytató vagy tudományos kutató-
munkát végző hazai és külföldi hallgatókra és szakemberekre, ezen időszak alatts;

(b) az Egyetem kitüntetettsjeire, egyetemi elismerésben részesülő személyekre;
(c) Nftvv.  alapján a  szabályzatban meghatározotts esetekben az  Egyetemmel szerződéssel

jogviszonyban álló személyekre, illetve gazdálkodó szervezetekre.

(4) Az SZMSZ-t és egyes törvény által előírt részeit az OR-ZSE Szenátusa alkotja meg, s azt, il-
letve azokat, valamint módosítását/módosításait jóváhagyásra megküldi a fenntartónak.

(5) Az SZMSZ módosítását írásos, a Szenátus plénumához intézetts beadványban a rektor, illet-
ve a Szenátus bármely szavazati jogú tagja kezdeményezheti, ide értve az Egyetemi Hallga-
tói Önkormányzatnak a Szenátusba delegált képviselőit is.

(�) Az Egyetem a mindenkor hatályos jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat, va-
lamint további egyéb belső szabályzatok, rendelkezések keretei közötts működik.

(7) a Szenátus egyes kérdéseket – az Egyetem Szervezeti és Működési Rendben meghatáro-
zotts keretek közötts – külön szabályzatban rögzíthet.

(8) Jelen szabályzatot, az azt kiegészítő, a Szenátus által elfogadotts egyéb szabályzatokat, vala-
mint  a  rektori,  rektorhelyettsesi  és  főtitkári  utasításokat  elektronikus úton,  az  Egyetem
honlapján történő elhelyezéssel ki kell hirdetni. A szabályzatok és utasítások ilyetén nyil-
vánosságra hozataláról a rektor gondoskodik.

(9) A (7) bekezdés szerinti szabályzatok és a (8) bekezdés szerinti utasítások a hatályban lévő
jogszabályok  és  a  Szervezeti  és  Működési  Rend rendelkezéseivel  ellentétes  szabályokat
nem tartalmazhatnak. Esetleges ellentmondás esetén mindig az adotts jogszabály, illetve je-
len szabályzat rendelkezése az irányadó, ha pedig valamely utasítás és jelen szabályzattsal
összhangban álló egyéb szabályzat közötts merül föl ellentmondás, akkor pedig a szabályzat
rendelkezése az irányadó.
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(�0) Az Egyetem Működési Szabályzata  egységesítetts formában és számozással  tartalmazza az
OR-ZSE Szervezeti és  Működési  Rendjét – továbbiakban Szabályzat – (I. kötet,  rövidítve
SZMR), a  Foglalkoztatási  Követelményrendszert (II.  kötet,  rövidítve FKR) és a  Hallgatói
Követelményrendszert (III. kötet, rövidítve HKR).

(��) Az SZMSZ és az egyetemi szabályzatok hiteles példányait a Rektori Hivatal őrzi, az Egye-
tem honlapja pedig digitális formában, pdf-állományként közzéteszi.

(�2) Mindazon kérdésekben, melyeket az SZMSZ, illetve az Egyetem egyéb szabályzatai, a rek-
tor és a főtitkár utasításai nem szabályoznak, az (�) bekezdésben fölsorolt törvények, kor-
mányrendeletek és okiratok előírásai az irányadóak.

Az Egy�etem jogállása

2. § 

(�) Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem az Nftvv. 4. § (�b) albekezdése szerint államilag
elismert egyházi fönntartású egyetem.

(2) Az Egyetem – az Nftvv. megszabta keretek közötts – szakmailag önálló, autonómiával ren-
delkező jogi személy, mely szervezeti és működési autonómiáját a törvényben és e szabály-
zatában előírt eljárási és döntési rend szerint valósítja meg. 

(�) Az Egyetem az Alapító Okirat szerinti meghatározás alapján az �877-ben alapítotts Orszá-
gos Rabbiképző Intézet (ORI) egyházi fenntartású, önálló igazgatással, szakmai önállóság-
gal, keretgazdálkodási jogkörrel rendelkező, teljes körű jogutód intézménye.

(4) Az Egyetem alapítója és fönntartója a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MA-
ZSIHISZ).  Mint ilyen az Nftvv. rendelkezései szerint gyakorolja fönntartói kötelezettsségeit,
felügyeleti és ellenőrzési jogait.

(5) Az Egyetem mint egyházi felsőoktatási intézmény a fönntartó által biztosítotts és az állami
költségvetésből származó támogatásból származó átvetts pénzeszköz, valamint államháztar-
táson kívüli forrásból származó bevételei fölhasználásával látja el feladatát.

(�) Az Egyetem feladatainak ellátására, működésére, fejlesztésére szolgáló költségek fedezetét
az évente összeállítotts intézményi költségvetésben kell előirányozni.

(7) Az Egyetemen a törvényességi felügyeletet az oktatási ügyekért felelős miniszter látja el.
(8) Az Egyetem államilag akkreditált felsőoktatási intézmény, így rendelkezik azokkal a jogo-

sítványokkal, amelyek egy ilyen intézményt megilletnek. Jogosult � alap- és mesterképzés;
valamint szakirányú továbbképzés folytatására, és ezen képzési formákban diploma (okle-
vél) kiadására; külföldön szerzetts diploma honosításra való elfogadására; Doktori Iskola
működtetésére; doktori fokozat (PhD), a habilitált doktori, valamint a tiszteletbeli doktori
és professzori címek odaítélésére.

A fönntartó jogosítványai

�. § 

(�) Az Egyetem fönntartói jogait és kötelezettsségeit a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szö-
vetsége (a továbbiakban� MAZSIHISZ) gyakorolja.

(2) A MAZSIHISZ jogosult
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(a) az Egyetem állami elismerésére, illetve állami elismerésének visszavonására irányuló
eljárást kezdeményezni,

(b) kiadni és módosítani az Egyetem A  lapító   O  kirat  -át,
(c) közölni az Egyetem költségvetésének kereteit (főösszegeit) és jóváhagyni a számviteli

rendelkezések alapján elkészítetts éves beszámolót,
(d) jóváhagyni az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát, intézményfejlesztési ter-

vét, költségvetését, kötelezettsségvállalási tervét és végrehajtásuk ütemtervét, intézmé-
nyi fejlesztés indítását; az intézmény vagyongazdálkodási tervét ; gazdálkodó szervezet
alapítását gazdálkodó szervezetben részesedés szerzését,

(e) ellenőrizni  az Egyetem gazdálkodását,  működésének törvényességét,  hatékonyságát,
valamint a szakmai munka eredményességét,

(f) gyakorolni a rektor fölötts munkáltatói jogokat,
(g) a törvényesség védelme érdekében a megfelelő eljárást lefolytatni.

(�) Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát,  intézményfejlesztési  tervét,  költségvetését,  kötele-
zettsség-vállalási tervét és végrehajtásának ütemtervét, intézményi fejlesztés indítására vo-
natkozó döntését; az intézmény vagyongazdálkodási tervét, gazdálkodó szervezet alapítá-
sát tartalmazó döntését, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzését tartalmazó döntését,
valamint ezek módosítását, a Szenátus döntésétől számítotts tizenöt napon belül jóváha-
gyásra meg kell küldeni a fönntartónak.

Az Egy�etem neve

4. § 

(�) Az Egyetem hivatalos megnevezése:::� Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem.
(2) Az Egyetem rövidítetts neve:::� OR-ZSE.
(�) Az Egyetem az alábbi idegen nyelvű elnevezéseket és rövidítéseket használja�

(a) (he)׃ האוניברסיטה ללימודי היהדות בהונגריה –בית־מדרש לרבנים
(b) (la) Seminarium Rabbinicum Hungariae–Universitas Hebraica (SRH–UH):::;
(c) (en) Jewish Theeological Seminary–University of Jewish Studies, Hungary (JTS–UJSH);
(d) (de) Landesrabbinerseminar–Jüdische Universität (LRS–JU);
(e) (nl) Landelijke Rabbinale Seminarie–Joodse Universiteit (LRS–JU);
(f) (fr) Séminaire national de formation rabbinique–Université juive (SNR–UJ) :::;
(g) (it) Seminario Rabbinico Nazionale–Università Ebraica (SRN–UE);
(h) (es) Seminario Rabínico Nacional–Universidad Judía (SRN–UJ)
(i) (ru)  Национальная  раввинская  семинария–Университет  еврейских  исследова-
ний (НРC–УЕИ);
(j) (pl) Narodowe Seminarium Rabinackie–Uniwersytet Żydowski (NSR–UŻ);
(k) (cz) Národní rabínský seminář–Židovská univerzita (NRS–ŽU);
(l) (sk) Národný rabínsky seminár–Židovská univerzita (NRS–ŽU);
(m) (sl) Nacionalni rabinski seminar–Židovska univerza (NRS–ŽU);
(n) (ro) Seminarul Rabinic Superior din Budapesta–Universitatea Ebraică (SRS–UE);
(o) (hr) Nacionalni rabinski seminar–Židovsko sveučilište (NRS–ŽS);
(p) (sr) Национални рабински семинар–Хебрејски универзитет (НРС–ХУ).
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(4) Az Egyetem jelmondata� Sem erő, sem hatalom által, hanem az én szellememben!
!לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבֹכח ִּכי ִאם־ְּברּוִחי

(5) Az Egyetem székhelye� �084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.
(�) Az Egyetem nevét csak annak szervezeti egységei használhatják.
(7) Az OR-ZSE szervezeti egységei az Egyetem nevét saját elnevezésükkel kiegészítve jogosul-

tak használni.
(8) Az Egyetem jelvényei �

(a) Körbélyegző� középütts hét ágú, ívelt gyertyatartó, alattsa latin kapitális írással a magyar
főváros neve, fölöttse az Egyetem magyar elnevezésének első, alattsa a második tagja.

(b) Hideg körbélyegző� középütts latin kapitális írással némileg ívelten az intézmény alapí-
táskori neve (Országos Rabbiképző Intézet), alattsa szintén ívelten a főváros neve, kívül
körben héber kvadrátírással az intézmény és Magyarország történelmi, ma már nem
használatos elnevezése (בית מדרש הרבנים לארץ הגר). A hideg körbélyegzőt az Egyetem
csak hagyománytiszteletből, héber nyelvű, állami hitelesítést nem igénylő díszoklevele-
in, illetve opcionálisan munkaköri kinevezések oklevelein használja.

(9) Az Egyetem szervezetére vonatkozó egyéb azonosító adatok �

Működési hely� �084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.
Postacím� �428 Bp., Pf. � 2�.
Telefonszám� +���1��8-898�
Telefaxszám� +���1��8-7049/�07
Adószám� �81�8�1��5-�-42
Bankszámlaszám� ��1708100�-2015441557
KSH–szám� �81�8�1��5-8542-552-0�
OM–azonosító� FI�71�24
Internetcím� httsps�//or-zse.hu/
E-mailcím� rektor(et)or-zse.hu

2. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez
II/1 […] A felsőoktatási intézmény hivatalos nevének felhasználásával szervezett rendezvény a rendezvény programjai -
nak tartalmáért felelős személy (szervező) kérelmére a szervezeti  és működési rendben meghatározott engedéllyel
tartható. A rendezvény részvételi felhívásának a szervező nevét tartalmaznia kell.

Az Egy�etem hivatalos nevének fölhasználásával kapcsolatos bizonyos szabályok

5. § 

(�) Az Egyetem nevének fölhasználásával szervezetts rendezvény az annak tartalmi megvaló-
sulásáért felelős személy (továbbiakban � Szervező) kérelmére adotts rektori engedéllyel tart-
ható.

(2) A rendezvény összefüggésében kiadásra kerülő engedély iránti kérelem ésszerű időben, de
legalább a rendezvény előtts tíz munkanappal írásban nyújtandó be a Rektori Hivatalban. A
döntés meghozatalára a rektornak három munkanap áll rendelkezésére. A rektor döntését
nem tartozik indokolni.

(�) A rektor által névhasználati engedéllyel ellátotts rendezvény részvételi fölhívásában a szer-
vező nevét föl kell tüntetni.
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(4) Nem engedélykötelesek az Egyetem vagy valamely szervezeti egysége által tartósan meg-
szervezetts rendezvénysorozat (pl. „szabadegyetem”) egyes alkalmai. Ilyen esetben a ren-
dezvénysorozat egésze engedélyezendő.

(5) Az Egyetem nevének fölhasználásával megvalósuló rendezvények a Nftvv. �8. § (�) bekezdé-
se szerinti célból fakadó adatkezelési kötelezettsséggel járnak. E kötelezettsség a következő
adatokra vonatkozik�

(a) a Szervező természetes személyazonosító adatai,
(b) adóazonosító jele,
(c) lakóhelye,
(d) elérhetősége.

(�) Az előző bekezdésben leírt adatkezelés időtartama a rendezvény kezdetétől számítotts öt
naptári év. Az említetts adatok a következő hatóságoknak, testületeknek, illetve természetes
személyeknek továbbíthatók� a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végre-
hajtónak, államigazgatási szervnek (a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok); a mun-
kavégzésre  vonatkozó  rendelkezések  ellenőrzésére  jogosultaknak  (a  foglalkoztatással
összefüggő adatok); a nemzetbiztonsági szolgálatnak (az Nbtv.-ben meghatározotts felada-
tok ellátásához szükséges valamennyi adat); az Avtv2. 28. §-a alapján a fönntartóhoz inté-
zetts adatmegismerési kérelem teljesítése céljából a kérelmezőnek az Avtv2. 2�. § (�) bekez-
dése szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok.

(7) Az (5) bekezdésben megnevezetts okból és taglalt módon nyilvántartotts adatok statisztikai
célra hasznosíthatók és e célból a hivatalos statisztikai szolgálat számára átadhatók.

II. Az Egyetem gazdálkodása

�. § 

(�) Az Egyetem működésének és fejlesztésének költségeit az állami, fönntartói és egyéni tá-
mogatásokból, valamint saját bevételeiből fedezi.

(2) Az OR-ZSE gazdálkodásának főbb forrásai �

(a) az Egyetemnek nyújtotts állami támogatás,
(b) a fönntartói támogatás,
(c) pályázatból érkező bevételek,
(d) hallgatói térítések és díjak,
(e) az alaptevékenység bevételei,
(f) saját vagyonból és szolgáltatásokból származó jövedelem,
(g) hitközségi és alapítványi támogatás,
(h) adományok és egyéb bevételek.

(�) Az Egyetem éves költségvetését és zárszámadását a fönntartó által meghatározotts keretek
közötts az intézmény Szenátusa fogadja el. A költségvetést és a zárszámadást a fönntartó
hagyja jóvá.

(4) Ingatlan szerzéséhez, megterheléséhez vagy elidegenítéséhez, az intézmény keretein belül
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gazdálkodó szervezet alapításához, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséhez, gaz-
dálkodó szervezettsel való együttsműködéshez a fönntartó hozzájárulása szükséges.

(5) Az OR-ZSE – a fönntartó előzetes jóváhagyásával – költségvetése terhére középtávú (leg-
följebb �0 éves futamidővel) kötelezettsséget vállalhat fölhasználói célra. Az ebből származó
éves fikzetési kötelezettsség összege nem haladhatja meg az Egyetem éves költségvetése do-
logi és fölhasználói célú előirányzatának 5%-át.

(�) Fölhasználói célra hitelfölvétel történhet�

(a) pályázati önrész biztosításához,
(b) pályázati átfiknanszírozásból adódó likviditási zavar kezeléséhez,
(c) intézményfejlesztési tervben meghatározotts fejlesztési feladatokhoz.

(7) A fölvetts hitelkeret, illetve a törlesztés összeg az intézményi költségvetésben rögzítendő.
(8) A költségvetést a gazdasági vezető készíti elő.

III. Az Egyetem feladatai

Nftv. 2. § (1) A felsőoktatási intézmény az e törvényben meghatározottak szerint – az oktatás, a tudományos kutatás, a
művészeti alkotótevékenység mint alaptevékenység folytatására – létesített szervezet.
[…]
(3) A felsőoktatási intézmény oktatási alaptevékenysége magában foglalja a felsőoktatási szakképzést, alapképzést,
mesterképzést, a doktori képzést és a szakirányú továbbképzést. Az oktatási alaptevékenység körébe tartozó tevékeny-
séget – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – kizárólag felsőoktatási intézmény folytathat.
[…]
Nftv. 15. § (1) A felsőoktatási intézményben a képzés képzési program alapján folyik. A képzési program részeként a tan -
tervet felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben a miniszter által kiadott képzési és kimeneti követelmé-
nyek alapján, szakirányú továbbképzésben szabadon készíti el a felsőoktatási intézmény. A tanterveket ötévente felül
kell vizsgálni. Új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelmények bevezetésére felmenő rendszerben kerülhet sor.
(2) Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, amelyet oklevél tanúsít. A felsőoktatási szakkép-
zésre tekintettel kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít. A felsőoktatási szakképzésben legalább száz -
húsz kreditet kell megszerezni. A képzési és kimeneti követelmény tartalmazza a felsőoktatási szakképzés képzési terü-
leti  besorolását.  Az  azonos  képzési  területhez  tartozó  alapképzési  szakba  beszámítható  kreditek  száma  legalább
harminc, legfeljebb kilencven lehet. A képzési idő legalább négy félév.
(3) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor of science, bachelor of profession, bachelor of arts) és szak-
képzettség szerezhető. Az alapfokozat a felsőoktatás egymásra épülő képzési ciklusainak az első felsőfokú végzettségi
szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy mi -
lyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. A gyakorlatigényes alapképzési szakokon legalább a 85. § (3) be-
kezdésében meghatározott időtartamú szakmai gyakorlatot (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) kell szervezni. A szak -
mai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet kell és
legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. A képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév.
(4) A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master of science, master of profession, master of arts) és szakképzett-
ség szerezhető. A mesterfokozat a felsőoktatás egymásra épülő képzési ciklusainak a második felsőfokú végzettségi
szintje. A mesterképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a
mesterképzésben. A mesterképzésben – figyelembe véve az (5) bekezdésben meghatározottakat – legalább hatvan kre-
ditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.
(5) Az osztatlan képzésben legalább háromszáz kreditet kell és legfeljebb háromszázhatvan kreditet lehet megszerezni.
A képzési idő legalább tíz és legfeljebb tizenkét félév.
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(6) A szakirányú továbbképzésben – az alap- vagy a mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség sze -
rezhető. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni.
A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.
Nftv. 16. § (1) A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követő képzésben a dokto -
ri fokozat megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A képzési idő –
ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nyolc félév.
(2) Doktori képzésre az a felsőoktatási intézmény szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az adott tudo -
mányterületen.
(3) A felsőoktatási intézmény doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére azon a tudományterületen, azon belül
tudományágban vagy művészeti ágban szerezhet jogosultságot, amelyre a működési engedélye kiterjed. A művészetek
területén a tudományos fokozatszerzésre felkészítő PhD-képzésre, illetve a „Doctor of Liberal Arts” művészeti fokozat-
szerzésre felkészítő DLA-képzésre (a továbbiakban: doktori képzés) és fokozatadásra lehet jogosultságot szerezni.
(4) A doktori képzésben szerezhető oklevél által tanúsított tudományos fokozat a „Doctor of Philosophy” (rövidítve:
PhD), a művészeti képzésben a „Doctor of Liberal Arts” (rövidítve: DLA). Az oklevelet a rektor és a doktori tanács elnöke
írja alá.

7. § 

(�) Az Egyetem elsődleges feladata a magyarországi zsidó vallási élet és a magyar zsidó közös-
ség vallási és a zsidó valláshoz szorosan kapcsolódó kulturális karakterének megőrzésére
és megerősítésére hivatotts, magasan kvalifikkált értelmiségiek képzése.

(2) Az Egyetem további feladatának tekinti a szakmai, a tudományos és kutatói munka magas
szintű művelését, a hallgatók ez irányú készségének, elkötelezettsségének elmélyítését.

(�) Az Egyetem az (�) bekezdésben meghatározotts képzési feladatai érdekében

(a) felnőttsképzést,
(b) felsőoktatási szakképzést,
(c) alapképzést,
(d) mesterképzést,
(e) osztatlan képzést,
(f) pedagógusképzést,
(g) szakirányú továbbképzést,
(h) doktori képzést

folytat, amelyeknek sikeres elvégzését követően a képzés résztvevőinek záróvizsga, illetve
szakmai vizsga alapján oklevelet, szakoklevelet, (szak)oklevélmellékletet, bizonyítványt ál-
lít ki, doktori fokozatot adományoz, illetve tanfolyami képzés esetén tanúsítványt, igazo-
lást ad ki.

(4) Az alap- és a mesterképzés eredményes elvégzését tanúsító diplomát a záróvizsga-bizotts-
ság elnöke és a rektor, a tudományos fokozat megszerzését tanúsító oklevelet a Doktori Ta-
nács elnöke és a rektor, a habilitációs oklevelet pedig az Egyetemi Habilitációs Bizottsság el-
nöke és a rektor látja el kézjegyével.

IV. Az Egyetem szuverenitása

Magyarország Alaptörvénye X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadsá -

– 20 –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

gát, továbbá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint törvényben meghatáro -
zott keretek között a tanítás szabadságát.
(2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tu -
domány művelői jogosultak.
(3) Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és művészeti sza -
badságát. A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjü -
ket törvény szabályozza. Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendjét törvény keretei között a Kormány
határozza meg, gazdálkodásukat a Kormány felügyeli. […]

8. § 

(�) Az Egyetem olyan szuverén intézmény, amely a zsidó vallás erkölcsi értékei és alapelvei
alapján és szellemében működik. Feladatait a zsidó vallástudományok kutatására, oktatásá-
ra és a zsidó vallási hagyományok tanítására alakult szervezeti egységein keresztül valósít-
ja meg, az egyetemi autonómia elve alapján.

(2) Az Egyetem autonómiája azt jelenti, hogy alapvető joga �

(a) Szervezeti  és Működési Szabályzatának (SZMSZ), valamint más szabályzatainak – a
jogszabályok keretei közöttsi – kidolgozása, elfogadtatása és érvényesítése;

(b) oktatóinak, kutatóinak, vezetőinek, egyéb alkalmazottsainak pályázat, vagy egyéb mó-
don; illetve hallgatóinak felvételi vizsga vagy beszélgetés alapján történő kiválasztása;

(c) vezető testületeinek megválasztása;
(d) képzési céljainak, oktatási és kutatási programjainak meghatározása;
(e) feladatainak ellátására az állam és a fönntartó által biztosítotts költségvetésből, továbbá

más forrásokból származó pénzeszközök racionális, a képzési és kutatási céloknak leg-
jobban megfelelő fölhasználása;

(f) hazai és nemzetközi kapcsolatainak szabad kialakítása, szerződések kötése;
(g) pályázati, alapítványi, vállalkozási tevékenység folytatása.

V. Az Egyetem szervezeti szerkezete

9. § 

(�) Az Egyetemen

(a) oktatási és kutatási feladatot egyaránt ellátó,
(b) kizárólag oktatási feladatot ellátó,
(c) kizárólag kutatási feladatot ellátó,
(d) szolgáltató,
(e) működést támogató

szervezeti egységek működnek.

(2) Az Egyetem olyan karokra nem tagozódó, hittsudományi meghatározottsságú felsőoktatási
intézmény, melyen az oktatási és a szakképzési tevékenység, valamint a tudományos mun-
ka az Egyetemen létrehozotts szervezeti egységekben és az Egyetem hittsudományi jellegé-
nek megfelelő vallástudományi irányultságú doktori iskolában folyik. Az Egyetem szerve-
zeti egységei a következők�

(a) Judaisztikai Tanszék;
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(b) Liturgiai Tanszék;
(c) Művelődéstörténeti Tanszék;
(d) Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék;
(e) Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék;
(f) Történettsudományi Tanszék;

(�) Az Egyetemen az alábbi csak oktatási feladatot ellátó szervezeti egységek működnek �

(a) Idegen Nyelvi Lektorátus;
(b) Gyakorlati Szakmódszertani Központ;
(c) Felnőttsképzési Központ.

(4) Az Egyetem önálló hittsudományi doktori iskolája

a Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola (DI).

(5) Az Egyetemen a következő oktatást segítő szervezeti egységek működnek �

(a) Egyetemi Tanzsinagóga;
(b) OR-ZSE Nyelvvizsga-központ;
(c) Egyetemi Könyvtár (Zsidó Könyvtár és Dokumentációs Központ).

(�) Az Egyetemen a következő igazgatási, szervezési és részben szolgáltató feladatot ellátó hi-
vatalok működnek�

(a) Rektori Hivatal;
(b) Tanulmányi Hivatal;
(c) Pénzügyi, Gazdasági és Személyzeti Hivatal;
(d) Gondnokság;
(e) Kommunikációs Iroda.

VI. Az Egyetem polgárai

�0. § 

(�) Az Egyetem szervezeti fölépítésének és működési elveinek szempontjából is szerves része
az európai kultúra-, tudomány- és intézménytörténet több száz éves hagyományának. Az
OR-ZSE ezért nem csak a tudományok egyetemét, egyetemlegességét, hanem a falain belül
oktatók és okulók egyetemét, egyetemlegességét (universitas studentium et docentium) is
jelenti, tanzsinagógája pedig a zsidó vallás híveinek „egyetemét” (כלל ישראל), egyetemle-
gességét (universitas fiddelium) is megtestesíti. Ezért az Egyetem szabályzatai úgy tekinte-
nek az OR-ZSE oktatóira és hallgatóira, ahogyan egy állam a polgáraira.

(2) Az egyetemi polgárságnak két fajtája van �

(a) választói és szavazati jogú,
(b) választói és szavazati jog nélküli.

(�) Az Egyetem választói és szavazati joggal rendelkező polgárai �

(c) jogviszonyuk alapján az Egyetem foglalkoztatási jogviszonyban álló oktatói, kutatói és
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egyéb (alkalmazottsi, igazgatási, gazdasági, műszaki, ügyviteli és fikzikai állományú) dol-
gozói;

(d) jogviszonyuk alapján az Egyetem hallgatói ;
(e) egyetemi tevékenységük alapján a „professor emeritusok/emeriták”, az egyetemi ma-

gántanárok és a címzetes egyetemi tanárok.

(4) Az Egyetem választói és szavazati joggal nem rendelkező polgárai �

(a) az OR-ZSE tiszteleti és meghívotts professzorai,
(b) az Egyetem óraadóként foglalkoztatotts oktatói és kutatói,
(c) az OR-ZSE-ra meghívotts előadók.

Az Egy�etem polgárainak jogai

��. § 

(�)Az Egyetemnek a �0. § (�) bekezdésében fölsorolt polgárai jogosultak részt venni – közvet-
lenül vagy képviselőik útján – az Egyetem szabályzataiban rögzítetts módon az őket érintő
döntések meghozatalában és az intézmény vezető testületeiben.

(2)Az Egyetemnek a �0. § (�) bekezdésében fölsorolt polgárait az Egyetemen működő testüle-
tek tekintetében aktív és passzív választójog illeti meg.

(�)Az Egyetem minden polgárának joga, hogy véleményt nyilvánítson és javaslatot tegyen az
Egyetem ügyeiben, ezekre érdemi választ kapjon és a személyét érintő döntések ellen – a
külön jogszabályi előírások szerint – jogorvoslattsal éljen, valamint hogy az Egyetem sza-
bályzatát követve használja az Egyetem létesítményeit, eszközeit és berendezéseit.

Nftv. 11. § (1) A felsőoktatási intézmény
[…]
g) működése során biztosítja, hogy feladatainak végrehajtásában közreműködők a hallgatókkal, az oktatókkal és a fel -
sőoktatásban dolgozókkal kapcsolatos döntéseik meghozatala során az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzá -
férés követelményét megtartsák.
91. § (3) Az egyházi felsőoktatási intézményben
a) a foglalkoztatási jogviszony létesítésénél az egyenlő bánásmódról szóló törvény 22. §-ában foglalt keretek között
foglalkoztatási feltételek határozhatók meg,
b) a jelentkezők között különbséget lehet tenni vallási, világnézeti meggyőződés alapján, amennyiben az a felsőoktatá-
si intézmény szervezeti jellegét alapvetően meghatározó szellemiségből közvetlenül adódó, az adott oktatási tevékeny-
ség tartalma vagy természete miatt indokolt, arányos és valós követelményen alapul,

�2. § 

(�)Az OR-ZSE polgáraival szemben maradéktalanul érvényre juttsatja az az egyenlő bánásmód
és az egyenlő esélyű hozzáférés elvét.

(2)Az (�) bekezdésben kodifikkált sarkalatos jogelvtől az Egyetem csak felekezeti jellegéből fa-
kadó különleges esetekben, méltányos mértékben a ��. § (7) bekezdésében, a �40. §-ban és
a �9�. §  (�) bekezdésében meghatározottsakra, illetve és például a tanzsinagógában, vagy
más az Egyetemhez tartozó helyiségben, illetve területen zajló esketések (חופה וקידושין),
istentiszteletek, az azokhoz kapcsolódó bor- és röviditalszentelések (קידושים),  parancso-
lattseljesítés alkalmával adotts ünnepi lakomák (סעודות מצוה), az elkerülés éjszakájának (ליל
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ceremoniális rendjére vonatkozóan tér el azzal, hogy a fentebb nevezetts eltérések (הסדר
sem tekintendőek az egyenlő bánásmód mint társadalmi igazságossági elv elvetésének, il-
letőleg kritikájának, azokkal az Egyetem működése során maradéktalanul azonosul. A val-
lási hovatartozás alapján történő említetts megkülönböztetés a zsidó vallás évezredes ha-
gyományának (מסורת יהדות) része, a vallás szabad gyakorlása alkotmányos jogának egyik
mozzanata, s nem jár senki számára tényleges joghátránnyal.

Az Egy�etem polgárainak kötelességei

��. § 

(�) Az OR-ZSE minden polgárának kötelessége a jogszabályok és az Egyetem szabályzatainak
megtartása, a rájuk bízotts vagy az általuk használt eszközök rendeltetésszerű használata és
megóvása.

(2) Az Egyetem polgárainak további kötelessége a zsidó vallás és az OR-ZSE hagyományait
tiszteletben tartani, az írotts és íratlan szakmai és erkölcsi normákat, előírásokat megtarta-
ni, munkaköri feladataiknak legjobb tudásuk szerint eleget tenni, valamint az Egyetem jó
hírét megőrizni és növelni, vagyonát megőrizni.

(�) Azon egyetemi polgár, aki valamely rá vonatkozó kötelezettsségét megszeg, illetve tilalmat
áthág, fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik.

�4. § 

(�) Az Egyetem nem hallgatói státusú polgárai által az őket érintő egyetemi döntések ellen be-
nyújtható jogorvoslati kérelmek elbírálásának rendjét a Foglalkoztatási követelményrend-
szer részletezi.

(2) A hallgatók által az őket érintő egyetemi döntések ellen benyújtható jogorvoslati kérelmek
elbírálásának rendjét a Hallgatói Követelményrendszer tartalmazza.

VII. A Vezérlő Bizottság

�5. § 

(�) A Vezérlő Bizottsság a felekezeti-, gazdasági és a felsőoktatási szféra képviselőiből álló tes-
tület,  amelynek célja az Egyetem érdekeinek hathatós  képviselete a fönntartó (MAZSI-
HISZ)  előtts,  a  MAZSIHISZ  elvárásainak  közvetítése  az  Egyetem számára,  valamint  az
Egyetem zavartalan működéséhez szükséges fiknanciális feltételek megteremtése.

(2) A Vezérlő Bizottsság feladata az Egyetem zsidó és tudományos szellemisége fölötts őrködni,
gazdasági biztonságát óvni és elősegíteni, továbbá az Egyetem határainkon belüli és kívüli
jó hírnevét megőrizni és azt propagálni.

(�) A Vezérlő Bizottsság szuverén testület, tagjai szabadon véleményt nyilvánító emberek, aki-
ket csupán legjobb meggyőződésük és az Egyetemért érzetts felelősségük kell, hogy vezes-
sen tevékenységükben.

(4) A Vezérlő Bizottsság tagjainak fölkérése négy évre szól és megismételhető. A Vezérlő Bi-
zottsság megalakulása után tagjai közül elnököt választ.
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(5) A Vezérlő Bizottsság szükség szerint ülésezik. Halaszthatatlan döntések esetén az elnök a
tagok felének egyetértése melletts összehívhatja a Bizottsságot.

(�) A Vezérlő Bizottsságot az elnök hívja össze a napirend előzetes megküldésével.
A Vezérlő Bizottsság tagjainak száma kilenc fő.

Tagjai tisztségük alapján�

a MAZSIHISZ elnöke,
a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója,
az Egyetem rektora,
az Egyetem rektorhelyettsese(i),
a Rabbitestület egy delegált tagja,
az Egyetem főtitkára,

külső tagok�
egy személy a gazdaság területéről,
két személy a felsőoktatás területéről.

(7) A Vezérlő Bizottsság külső tagjait a Szenátus kéri föl tisztségükre.
(8) A Vezérlő Bizottsság megállapításait és ajánlásait, valamint kéréseit írásba foglalja és meg-

küldi azt az érdekelteknek.

VIII. A Szenátus

Nftv. 12. § (1) A felsőoktatási intézmény vezető testülete a szenátus. A szenátus elnöke a rektor.

(2) A szenátust illetik meg a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai.

��. § 

(�) Az Egyetem Magyarország Alaptörvényének X. cikkében meghatározotts autonómiáját az
általa kialakítotts és a legfelsőbb döntéshozói testülete, a szenátus által, az Nftvv. ��. § (a) be-
kezdésében kapotts fölhatalmazás alapján gyakorolja.

(2) A szenátus (a  továbbiakban�  „Szenátus”)  az  Egyetem legfelsőbb szintű vezető testülete,
amely a jogszabályokban és jelen szabályzatban előírt feladatok ellátása érdekében az OR-
ZSE Alapító Okiratában meghatározotts célkitűzések szem előtts tartásával döntési, ellenőr-
zési, véleményezési, jóváhagyó, beszámoltató, megsemmisítő és javaslattsételi jogokkal ren-
delkezik.

(�) A Szenátus elnöke a rektor.

Nftv. 12. § (7) Az állami felsőoktatási intézményben a szenátus tagjai – a rektor, kancellár kivételével – választás útján
nyerik el megbízatásukat. A szenátus működésével kapcsolatos minden kérdést a felsőoktatási intézmény szervezeti és
működési szabályzatában kell meghatározni, a következők figyelembevételével:
a) a szenátus létszáma nem lehet kevesebb kilenc főnél, továbbá az oktatók és kutatók által választott tagoknak – az el -
nökkel együtt – a testület tagjainak többségét kell alkotniuk, a vezetői megbízással nem rendelkező oktatók képvisele -
tét biztosítani kell,
b) a hallgatói önkormányzat a 60. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek szerint a szenátus létszáma leg-
alább húsz, legfeljebb huszonöt százalékának megfelelő számban delegál képviselőt,
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c) a doktorandusz önkormányzat egy fő képviselőt jogosult delegálni,
d) az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok, a szakszervezetek képviselőinek létszáma nem lehet több, mint a sze -
nátus létszámának öt-öt százaléka, de legalább egy-egy fő,
[…]
j) a szenátus üléséről az ülés időpontja, a napirend megküldésével előzetesen a fenntartó képviselőjét tájékoztatni kell,
a fenntartó képviselője az ülésen tanácskozási joggal részt vehet,
[…]
m) a választás során biztosítani kell a demokratikus elvek érvényesülését, figyelemmel a teljes munkaidőben foglalkoz -
tatott oktatók, kutatók és tanárok arányos képviseletére.
Nftv 92. § (6) A hitéleti képzéssel összefüggésben
a) a jelentkezés elfogadásának előfeltételeként kiköthető valamely vallás, világnézet elfogadása és annak igazolása,
b) az egyházi felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata
ba) a 11. § (1) bekezdés a) pontjában hivatkozott foglalkoztatási követelményrendszer tartalmához képest,
bb) – a politikai meggyőződésre vonatkozó kivétellel – a 11. § (1) bekezdés f) pontjában szabályozottakhoz képest,
bc) a 12. §-ban, a 13. § (2)–(6) bekezdésében foglaltaktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg […].
Nftv. 60. § (1) A felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviseletére – a felsőoktatási intézmény részeként –
hallgatói önkormányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak – a 63. §-ban meghatározott kivétellel – minden hallga-
tó tagja, választó és választható. A hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogosítványait akkor gyako -
rolhatja, ha
a) megválasztotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az alapszabályát, és
b) a hallgatói önkormányzati választásokon a felsőoktatási intézmény teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallga -
tóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett.

�7. § 

(�) Az OR-ZSE szenátusa az Nftv. �2. § (7) bekezdés implicit és a 92. § (�)-os bekezdésének exp-
licit  fölhatalmazása  alapján  nem  kizárólag  választás  útján  szerveződik �  meghatározó
arányban hivatalból tagsággal rendelkező tagok és delegáltak alkotják.

(2) A Szenátusban hivatalból tagsággal rendelkeznek�

(a) a Rektori Tanács tagjai (lásd az 5�. § (�) bekezdését);
(b) az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetője, az Egyetemi Könyvtár igazgatója és a tanszékek

vezetői;
(c) a szakfelelősök;
(d) valamint a Doktori Iskola vezetője.

(�) Választás útján nyert mandátum alapján �

(a) A DÖK egy képviselője;
(b)  a hallgatói önkormányzat delegáltjai. Az EHÖK a Szenátus létszámának húsz százalé-

kát elérő arányban delegálhat képviselőket.

(4) Az EHÖK szenátusi képviselői jogosítványaikat akkor gyakorolhatják, szenátusi tagságuk-
kal csakis akkor élhetnek,

(a) ha az EHÖK megválasztottsa tisztségviselőit, és jóváhagyták az alapszabályát, valamint
(b) ha a hallgatói önkormányzati választásokon a felsőoktatási intézmény teljes idejű nap-

pali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább 25%-a igazoltan részt vetts.

– 2� –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

(5) A szenátusi tagságot csak olyan hallgató tölthet be, aki az adotts tanulmányi félévre beirat-
kozotts.

(�) A választotts hallgatói képviselők esetében a szenátusi mandátum legalább egy, legföljebb
három évre szól.

(7) A szenátusi tagság megszűnik

(a) a tag halálával;
(b) a szenátusi tagságra jogosító hivatali vagy munkaköri beosztás megszűnésével;
(c) a hallgatói képviselők esetén a mandátum lejártával, az arról való lemondással, vagy

visszahívással.

(8) A DÖK és  az EHÖK képviseletét ellátó szenátusi tagok visszahívásának tekintetében az
adotts önkormányzat alapszabályába foglaltakat kell alkalmazni.

(9) A Szenátus  ülésére esetenként meg kell hívni mindazokat, akiknek jelenléte – a testület
feladatainak ellátásához – szükséges, továbbá a napirendtől függően a tudományos és a
gyakorlati élet megbecsült szakembereit, illetve a képzésben érdekelt szervek képviselőit.
Az esetenkénti meghívottsak személyéről – a napirend ismeretében – az elnök dönt.

(�0) Az elnök a Szenátus üléséről az ülés időpontjának föltüntetésével, a napirend megküldésé-
vel előzetesen a fönntartó képviselőjét tájékoztatja. A fönntartó képviselője az ülésen ta-
nácskozási joggal részt vehet.

�8. § 

A Szenátus tagjainak kötelességei és felelőssége

(�) A szenátusi tagok joga és kötelessége, hogy részt vegyenek a Szenátus munkájában, javas-
lataikkal, véleményükkel, jelenlétükkel segítsék elő annak eredményes működését.

(2) A Szenátus tagjainak alapvető munkaköri kötelességük �

(a) részt venni a testület ülésein azok teljes időtartamában;
(b) a testület elnökének előre bejelenteni távolmaradásukat és annak alapos indokát;
(c) regisztrálni a 22. § (4) bekezdésében megnevezetts elektronikus rendszeren és annak se-

gítségével részt venni a Szenátus elnöke által jelen szabályzat vonatkozó rendelkezése-
inek megfelelő módon kezdeményezetts szavazásokon;

(d) az elnök fölkérésére tudományos kompetencia vagy az adotts szak, illetve szervezeti
egység érintettssége okán a szenátusi ülés előkészítésében részt venni;

(e) tevékenységük során a jogszabályokat és az egyetemi szabályzatokat betartani;
(f) a testületi munka során tudomásukra jutó állami, szolgálati és hivatali titkot megőrizni.

(�) A Szenátus tagjai tagsági jogukat közvetlenül gyakorolják, nem helyettsesíthetők.
(4) Szenátus tagjai testületi munkájukat kötelesek a tőlük elvárható legnagyobb szakértelem-

mel és gondossággal végezni. Szenátusi munkájukért felelősséggel tartoznak.

A Szenátus tagjainak személyes jogai

�9. § 

(�) A Szenátus  tagjait indítványozási,  észrevételezési,  véleménynyilvánítási,  javaslattsételi  és
szavazati jog illeti meg.
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(2) A Szenátus napirendjére a testület bármely tagja előzetesen írásban, illetve sürgős esetben
a helyszínen napirendi javaslattsal élhet. A napirendi javaslat tárgyalásba vételének feltéte-
le, hogy a javaslatot a Szenátus egyszerű többsége megszavazza. A sürgősséggel tárgyalt
napirendi pontok halaszthatatlanságát a javaslattsevő indokolni köteles.

(�) A tagok a Szenátus ülésén napirendtől függetlenül is jogosultak bármely témában az Egye-
tem rektorához, rektorhelyettseséhez, rektorhelyettseseihez, főtitkárához, továbbá a szerve-
zeti  egységek vezetőihez,  illetve  az  EHÖK,  valamint  a  DÖK elnökéhez kérdést  intézni.
Amennyiben a Szenátus ülésén a válaszadásra nincs lehetőség, úgy a megkérdezetts nyolc
napon belül írásban köteles válaszolni. A válasz a kérdés föltevőjének címezendő, de a tes-
tület összes tagjához el kell juttsatni.

(4) A Szenátus tagjai a Szenátus ülésén kívül jogosultak bármikor írásbeli kérdéssel fordulni a
�7. § (�) bekezdésben fölsorolt vezetőkhöz és az EHÖK, valamint a DÖK elnökéhez, akik 8
napon belül írásban kötelesek válaszolni.

(5) A Szenátus tagjait megilleti az a jog, hogy a testületi munka ellátásához a Szenátus műkö-
dését kiszolgáló igazgatási szervezeti egység adminisztrációs, technikai segítségét igénybe
vegyék.

(�) A Szenátus minden tagja jogosult  arra,  hogy amennyiben jogszabály azt  nem tiltja,  az
adotts szervezeti egység vezetőjének engedélyével minden olyan fölvilágosítást, információt
megkapjon, minden olyan ügyiratba betekintsen, amely a szenátusi tagságából fakadó fel-
adatai ellátásához szükséges.

(7) A Szenátus tagjait nem érheti hátrány megbízatásuk teljesítése és az ezzel összefüggő tevé-
kenységük miatts. Ilyen esetben a testületi tag a testületéhez és az Etikai Bizottssághoz for-
dulhat jogorvoslatért.

(8) A Szenátus tagjai jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.

Nftv. 12. § (3) A szenátus
a) határozza meg a felsőoktatási intézmény képzési és kutatási feladatait, és ellenőrzi azok végrehajtását;
b) állapítja meg saját működésének rendjét;
c) fogadja el – középtávra, legalább négyéves időszakra, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait –
az intézményfejlesztési tervet, illetve annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégiát;
d) javaslatot tesz a rektori pályázati felhívás tartalmára, elbírálja a rektori pályázatokat és megválasztja a rektorjelöl -
tet, továbbá értékeli a rektor vezetői tevékenységét;
e) fogadja el az intézmény
ea) képzési programját,
eb) szervezeti és működési szabályzatát, doktori szabályzatát,
ec) a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit,
ed) a fenntartó által meghatározott keretek között költségvetését,
ee) a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját;
f) határozza meg az intézményben
fa) a hallgatói tanácsadás rendszerét,
fb) az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerét;
g) a fenntartó egyetértésével dönt
ga) fejlesztés indításáról,
gb) az intézmény vagyongazdálkodási tervéről,
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gc) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről;
h) a szenátus dönt továbbá
[...]
hb) a tudományos tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról,
hc) az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok rangsorolásáról, címek, kitüntetések adományozásáról,
hd) a doktori iskola létesítéséről, megszüntetéséről és a doktori képzés indításáról,
he) nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről,
hf) képzés indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezéséről.

A Szenátus testületi jogkörei

20. § 

(�) A Szenátus állapítja meg saját működési rendjét.
(2) A Szenátus határozza meg�

(a) az Egyetem képzési és kutatási programját, ellenőrzi azok végrehajtását;
(b) évenkénti bontásban az intézményfejlesztési tervet és annak részeként a kutatási-fej-

lesztési innovációs stratégiát;
(c) a hallgatói tanácsadás rendszerét;
(d) az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerét.

(�) A Szenátus javaslatot tesz a fönntartónak a rektori pályázati fölhívás tartalmára.
(4) A Szenátus többségi határozatban értékeli a rektor vezetői tevékenységét a rektori ciklus

végén, annak lejárta előtts legföljebb négy hónappal, de esetleges újabb rektori pályázat ki-
írását mindenképpen megelőzően.

(5) A Szenátus bírálja el, illetve rendezi bírálatának megfelelő sorrendbe a rektori pályázato-
kat, majd ennek függvényében tesz javaslatot a fönntartónak a rektorjelölt személyére vo-
natkozóan.

(�) A Szenátus a fönntartó jóváhagyásával fogadja el �

(a) a legalább négy éves időtartamú középtávú intézményfejlesztési tervet, illetve annak
részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégiát;

(b) f �

(c) az intézmény szervezeti és működési szabályzatát;
(d) f �

(e) f �

(f) az intézmény számviteli rendelkezések alapján elkészítetts éves egyszerűsítetts beszámo-
lóját (mérleg és eredménykimutatás):::;

(g) f �

(h) intézményi fejlesztés indítását;2

(i) az intézmény vagyongazdálkodási tervét;2

(j) gazdálkodó szervezet alapítását gazdálkodó szervezetben részesedés szerzését.2

� Törölte a fönntartó utasítására a Szenátus 2020. június �4-i digitális ülésén.
2 Beiktattsa a fönntartó utasítására a Szenátus 2020. június �4-i digitális ülésén.
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Jelen bekezdésben meghatározotts szenátusi döntések a fönntartó jóváhagyásával válnak érvényes-
sé.

(7) f �

(a) f �

(b) f �

(c) f �

(8) A Szenátus saját hatáskörében dönt �

(a) az Egyetem képzési programjáról ;2

(b) a doktori szabályzatáról;2

(c) a fönntartó meghatározta keretek közt az éves költségvetéséről ;2

(d) az intézményközi együttsműködési megállapodásokról;2

(e) a tudományos tanács létrehozásáról, annak tagjai és elnöke megválasztásáról, illetve
megbízásáról;

(f) doktori iskola létesítéséről, megszüntetéséről és a doktori képzés indításáról ;
(g) dönt a habilitációs eljárás szabályozásáról;
(h) a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék erre vonatkozó előterjesztése alapján külföl-

di rabbioklevél (התרת־הוראה) által tanúsítotts hitéleti szakképzettsség elismeréséről (ho-
nosításáról, azaz a fönntartó hitközségei számára történő nosztrifikkálásáról) ;

(i) A Doktori Tanács támogató javaslatára a külföldön szerzetts, a zsidó vallástudomány
tárgykörébe eső értekezéssel szerzetts tudományos fokozat elismeréséről (honosításá-
ról) ;

(j) az EHÖK kezdeményezésére az ösztöndíjak és egyéb támogatások odaítéléséről;
(k) az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok rangsorolásáról;
(l) akadémiai címek és kitüntetések, így különösen a professor emeritus cím, az egyetemi

magántanári, a címzetes egyetemi tanári, a címzetes egyetemi docensi cím –, valamint
a Foglalkoztatási Követelményrendszerben meghatározotts egyetemi kitüntetések ado-
mányozásáról;

(m) nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről ;
(n) képzés indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezéséről ;
(o) oktatási, kutatási és más szervezeti egységek létesítéséről, illetve megszüntetéséről ;
(p) saját működését elősegítendő bizottsságok létrehozásáról.

(9) A Szenátus jogosult �

(a) az Egyetemen működő minden szervtől és más egységtől beszámoló kérésére;
(b) az Egyetem tevékenységét érintő bármely ügyben vizsgálatot elrendelésére, vizsgáló

bizottsság fölállítására;
(c) egyetemi és főiskolai tanárok kinevezésének, illetve fölmentésének előterjesztése kez-

deményezésére;
(d) a tanszékvezetők, a könyvtárigazgató és a szakfelelősök megbízásának és fölmentésé-

nek kezdeményezésére;

� Törölte a fönntartó utasítására a Szenátus 2020. június �4-i digitális ülésén.
2 Beiktattsa a fönntartó utasítására a Szenátus 2020. június �4-i digitális ülésén.
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(e) a gazdasági vezető megbízásának és fölmentésének kezdeményezésére;
(f) a főtitkár fölmentésének kezdeményezésére;
(g) tagjai kétharmadának igenlő szavazatával a rektor fölmentésének kezdeményezésére. A

fölmentés kezdeményezését indokolni kell.

A Szenátus működése

2�. § 

(�) A Szenátus ülését az elnök hívja össze.
(2) A Szenátus hatáskörét – elektronikus levélszavazás tartása kivételével – kizárólag az ülése-

in gyakorolhatja. Az elnök szükség szerint, de félévenként legalább két alkalommal – a na-
pirend megjelölésével – köteles összehívni a Szenátus  ülését. Az elektronikus úton lebo-
nyolítotts szavazás e számba nem számítható bele.

(�) �

(4) 2

(5) �

(�) A Szenátus ülését az elnöknek tizenöt napon belül össze kell hívnia, ha azt a  Szenátus tag-
jainak egyharmada, vagy  az EHÖK, illetve a DÖK elnöksége a napirend megjelölésével
írásban kéri.

(7) A Szenátus ülései az egyetemi polgárok számára nyilvánosak. A Szenátus ugyanakkor az
elnök indítványára, avagy a  jelen lévő tagjai több mint ötven százalékának kérésére zárt
ülést, illetőleg titkos szavazást rendelhet el. A zárt ülés elrendelése indokolandó.

(8) A Szenátus üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei és határozatai az Egyetem oktatói, ku-
tatói, az Egyetem nem oktatói, kutató alkalmazottsai és hallgatói számára – az adat és titok-
védelmi rendelkezések fikgyelembevételével – nyilvánosak. A Szenátus határozatainak nyil-
vánosságra hozatala – annak meghozatala után legföljebb nyolc napon belül – az Egyetem
honlapján külön rovatban történik.

(9) A Szenátus határozatképes, ha a tagok legalább hatvan százaléka jelen van.
(�0) Az összes tag egy szavazati joggal rendelkezik.
(��) Határozatok hozatalához a jelenlévők egyszerű többsége szükséges.
(�2) Nyílt szavazás során előálló szavazategyenlőség esetén az elnök voksa dönt.
(��) A Szenátus titkári teendőinek ellátására az elnök esetenként, rendszeresen vagy tartósan

az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló, tudományos fokozattsal rendelkező okta-
tói közül kér föl valakit. Titkárnak az is fölkérhető, aki nem tagja a Szenátusnak. Ha a sze-
nátusi titkár nem tagja a szenátusnak, nem rendelkezik sem tanácskozási, sem szavazati
joggal.

(�4) A rektor szenátuselnöki jogkörét eseti jelleggel a szenátus jelenlévő tagjai egyikére mint
levezető elnökre egy-egy napirendi pont erejéig vagy az ülés egész idejére átruházhatja. A
levezető elnök jogkörét nem delegálhatja tovább.

(�5) 4

� Törölte a Szenátus 2020. február 28-i ülése.
2 Törölte a Szenátus 2020. február 28-i ülése.
� Törölte a Szenátus 2020. február 28-i ülése.
4 Törölte a Szenátus 2020. március 27-i digitális ülése.
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(��) A jegyzőkönyv tartalmazza a Szenátus ülésének helyét és idejét, a jelenlevő tagok számát,
a határozatképesség megállapítására vonatkozó adatokat, a meghívotts és megjelent szemé-
lyek fölsorolását, a napirendi pontokat, az azokkal kapcsolatosan a hozzászólások lényegét
és az esetleges írásbeli előterjesztéseket, beszámolókat, döntéseket, határozatokat.

(�7) A Szenátus üléseit a(z általános) rektorhelyettses vezeti be. Ennek során megállapítja a Sze-
nátus határozatképességét, és javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, akiket
a Szenátus nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választ meg. Ezt követően a Szenátus
ülésének vezetése a rektor feladata, aki ismerteti a napirendet, fölkéri a napirendi pont elő-
adóját a tárgy ismertetésére, majd vezeti a vitát, biztosítja a tagokat megillető jogok gya-
korlásának lehetőségét.

(�8) A Szenátus a döntéseit a jelenlévő tagjai többségének egyhangú szavazatával hozza. A sza-
vazás során minden tagot egy szavazat illet meg. A szavazatokat a(z általános) rektorhe-
lyettses összesíti. A Szenátus hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben a Szenátus egysze-
rű szótöbbséggel, titkos szavazás melletts határoz. A titkos szavazás előtts a Szenátus három-
tagú szavazatszámláló bizottsságot választ tagjai sorából, kijelöli  annak elnökét. A titkos
szavazást a szavazatszámláló bizottsság bonyolítja le, annak eredményéről jegyzőkönyvet
vesz föl, melyet mindhárom tag aláír. A szavazás eredményét az elnök ismerteti.

(�9) A Szenátus tagjai szenátusi döntéshozatalban a �9. § (8)-as bekezdéséből eredően kizárólag
a testület rendes, rendkívüli vagy  a 22. §-ban leírt virtuális ülésén személyes részvétellel
vehet részt. Szóbeli, írásbeli vagy képviselő útján történő döntéshozatali részvétel a felső-
oktatási törvényből eredően kizárt.

(20) A Szenátus határozathozatalában nem vehet részt olyan személy, aki vagy akinek a Ptk.
szerinti közeli hozzátartozója, élettsársa a határozat alapján

(a) kötelezettsség vagy felelősség alól mentesül,
(b) vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt. Nem minősül előnynek az intézmény cél szerinti juttsatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

(2�) Személyi kérdésekben titkos szavazás rendelhető el. A titkos szavazás során személyi kér-
désekben csak igennel vagy nemmel lehet szavazni. Érvénytelen annak a tagnak a szavaza-
ta, aki személyi kérdésben tartotts titkos szavazás során tartózkodotts, vagy írásbeli szava-
zásnál  az ügyrendben meghatározotts módon értékelhetetlen szavazatot  adotts le.  Az ér-
vénytelen szavazatokat a határozat eredménye szempontjából fikgyelmen kívül kell hagyni.
Amennyiben az érvénytelen szavazatok fikgyelmen kívül hagyása esetén a leadotts szavaza-
tok száma nem éri el a jogszabályban előírt határozatképességi küszöböt, úgy a szavazást
meg kell ismételni. Amennyiben a voksolás nem hoz eldönthető eredményt, meg kell ismé-
telni. Megismételt szavazás esetén a két legtöbb szavazatot elért jelöltre kell ismét kitűzni a
szavazást.

(22) Amennyiben az Egyetem rektora egy személyben az Egyetem valamelyik szervezeti egysé-
gének vezetője is, szervezetiegység-vezetői kinevezését, a Szenátus javaslatára, a(z általá-
nos) rektorhelyettses jegyzi ellen.

(2�) Ha a Szenátus bármely tagja legalább három egymást követő ülésen előzetes bejelentés
nélkül vagy indokolatlan módon nem vesz részt, akkor a rektor
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(a) az Egyetemmel  foglalkoztatási  jogviszonyban álló szenátusi  tagot  a testületi  tagság
jogalapját adó hivatalból visszahívja;

(b) az EHÖK-öt, illetve a DÖK-öt képviselő tag esetén kezdeményezi annak önkormányzat
általi  visszahívását.  A  visszahívotts hallgatói,  illetve  doktori  szenátustag  helyére  a
visszahívási ülésen meg kell választani az új szenátustagot.

Nftv. 12. § (7) (k) […] a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feltételek teljesülése esetén – a személyi
kérdéseket kivéve – a rektor kezdeményezésére a szenátus ülésen kívül elektronikus úton szavazhat és hozhat döntést,
ha
ka) a döntés meghozatala során a szavazásban részt vevők személye, a határozatképesség hitelt érdemlően megállapít -
ható;
kb) legalább három munkanappal a szavazás kezdő időpontját megelőzően a napirendet és a döntést megalapozó írá -
sos dokumentációt el kell juttatni a tagok, a fenntartó képviselője számára azzal, hogy a szavazásra legalább egy mun -
kanapot kell biztosítani;
kc) az ügy egyszerű megítélésű, illetve az előkészítést szolgáló írásos dokumentáció alapján a szenátus tagja vagy a
fenntartó képviselője részéről olyan kérdés nem merült fel, amit a dokumentáció egy alkalommal történő kiegészítésé -
vel, módosításával nem lehet kezelni; az írásos dokumentáció kiegészítése, módosítása esetén a kb) alpontban megha-
tározott határidőt a kiegészített, módosított írásos dokumentáció tagokhoz történő eljuttatásától kell számítani;
kd) a szenátus tagja vagy a fenntartó képviselője – legkésőbb a szavazás kezdő időpontját megelőzően – nem javasolja a
szenátus ülésének összehívását, valamint
ke) a szenátus tagjainak legalább hatvan százaléka részt vett a szavazásban és a szavazásban részt vett tagok több mint
fele egyhangú döntést hozott, amelyet a rektor az i) pontban meghatározottak szerint dokumentált és nyilvánosságra
hozott.

Virtuális szenátusi ülés

22. § 

(�) Sürgős esetben, amennyiben a Szenátus összehívására idő hiányában nem kerülhet sor,
vagy rendkívüli ülés összehívása aránytalan nehézségekkel járna az elnök a az ágazati tör-
vény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő elektronikus (digitális) rendszeren keresztül
keresztül kezdeményezheti, hogy a Szenátus az említetts elektronikus rendszer alkalmazá-
sával ún. virtuális ülés keretei közötts hozzon döntést.

(2) Virtuális Szenátus ülés kizárólag egyszerű megítélésű, sürgős ügyben, rendkívüli, illetve
indokolt esetben rendelhető el.

(�) Személyi ügyben virtuális ülés nem rendelhető el.
(4)  A Szenátus virtuális ülésére az alábbiak fikgyelembevételével kerülhet sor �

(a) a döntés meghozatala során hitelt érdemlően megállapítható a szavazásban részt vevők
személye és a határozatképesség;

(b) titkos szavazást igénylő döntéseknél biztosítani kell, hogy a szavazó voksát névtelensé-
gének fenntartásával adhassa le;

(c) legalább három nap a szavazás kezdő időpontját megelőzően a napirendet és a döntést
megalapozó írásos dokumentációt el kell juttsatni a tagokhoz, illetve a fönntartó képvi-
selőjéhez azzal, hogy a szavazásra legalább egy munkanapot kell biztosítani;

(d) az ügy egyszerű megítélésű, illetve az előkészítést szolgáló írásos dokumentáció alap-
ján a Szenátus tagja vagy a fönntartó képviselője részéről nem merült föl olyan kérdés,
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melyet a dokumentáció egy alkalommal történő kiegészítésével, módosításával nem le-
het kezelni; az írásos dokumentáció kiegészítése, módosítása esetén a (c) albekezdés-
ben meghatározotts határidőt a kiegészítetts, módosítotts írásos dokumentáció tagokhoz
történő eljuttsatásától kell számítani;

(e) a Szenátus tagjainak legalább �0%-a részt vesz a szavazásban és a szavazásban részt
vevő tagok több mint fele egyhangú döntést hoz, amelyet a rektor jelen szabályzat
2�. § (8)-as bekezdésében foglaltak szerint dokumentál és nyilvánosságra hoz.

Összoktatói, alkalmazottai és állományi értekezlet, e�etemes �űlés

2�. § 

(�) A rektor saját hatáskörében kezdeményezheti összoktatói értekezlet és alkalmazottsi érte-
kezlet  összehívását  az  Egyetemet  érintő  fontos  kérdések  megtárgyalása  céljából.  Az
összoktatói értekezletre az OR-ZSE valamennyi főállású oktatóját, az alkalmazottsi értekez-
letre pedig az Egyetem összes alkalmazottsját meg kell hívni. Az értekezlet levezető elnöke
a rektor.

(2) A rektor dönthet úgy, hogy az összoktatói és az alkalmazottsi értekezlet egyazon helyen és
ugyanabban az időben kerüljön összehívásra. Az ilyen gyűlést állományértekezletnek te-
kintendő.

(�) Sem az egyetemes gyűlés, sem pedig az állomány-, illetve az összoktatói és az alkalmazottsi
értekezlet nem korlátozza sem a Szenátusnak a ��. és a 20. §-ban, sem pedig a szenátusi ta-
goknak a �9. §-ban kodifikkált kompetenciáit.

IX. A Szenátus állandó testületei

A bizottaságokra és azok működésére vonatkozó általános szabályok

24. § 

(�) A Szenátus és a rektor saját működését, illetve tevékenységét elősegítő, szervezési, oktatá-
si,  kutatási, gazdasági és egyéb kérdések elemzésére, javaslatok kidolgozására, döntések
előkészítésére, végrehajtásuk ellenőrzésére állandó és ideiglenes bizottsságokat hozhat létre.
A bizottsságok önálló döntési hatáskörrel is felruházhatók. A bizottsságokra a Szenátus át
nem ruházható hatáskörei nem ruházhatóak át.

(2) Az Egyetemen jogszabály alapján kötelezően létrehozotts, valamint a Szenátus munkáját se-
gítő,  a  Szenátus  döntése  alapján  létrehozotts testületek  (tanács,  bizottsság,  továbbiakban
együtts� bizottsság) működnek. A jogszabály alapján létrehozotts bizottsságok és néhány to-
vábbi bizottsság a Szenátus állandó bizottsságaiként működnek.

(�) Az Egyetemen az alábbi – részben jogszabály alapján kötelezően létrehozotts – állandó bi-
zottsságok működnek�

(a) Tudományos Tanács,
(b) Professzori Tanács,
(c) Egyetemi Doktori Tanács,
(d) Egyetemi Habilitációs Bizottsság,
(e) Akkreditációs és Minőségügyi Bizottsság,
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(f) Könyvtári Bizottsság,
(g) Kreditátviteli Bizottsság,
(h) Tanulmányi, Vizsgaügyi és Szociális Bizottsság,
(i) Hallgatói Felülbírálati Bizottsság,
(j) Esélyegyenlőségi Bizottsság,
(k) Fegyelmi Bizottsság.

(4) Bizottsságot legalább három, legföljebb hét tag alkot. A Professzori Tanács létszáma nem
kötötts.

(5) A bizottssági tagságnak két fajtája van�

(a) a teljes, azaz tanácskozási és szavazati jogot is megalapozó, illetve
(b) a részleges, csak tanácskozási jogot megalapozó tagság. A részleges bizottssági tagságot

kizárólag a jelen szabályzat rendelhet el titkári teendők ellátására.

(�) A bizottsság az elnök vezetése alatts áll.
(7) A Kreditátviteli Bizottsság kivételével azokban a bizottsságokban, amelyek feladatkörébe a

hallgatói  jogviszonyt közvetlenül érintő kérdések tartoznak, biztosítani  kell,  hogy a bi-
zottsság munkájában a hallgatók képviselői is részt vehessenek. A hallgatók tanulmányi,
vizsga és szociális ügyeinek intézésére létrehozotts állandó bizottsságban a hallgatók által
delegált tagok száma nem lehet kevesebb, mint a bizottsság tagjainak huszonöt százaléka.

(8) A bizottsság tagjának megbízatása megszűnik �

(a) a választás útján taggá válók esetében mandátumuk lejártával;
(b) a valamely hivatalból taggá válók esetében a hivatali idejük lejártával;
(c) az Egyetemmel fennálló foglalkoztatási jogviszony vagy hallgatói jogviszony megszű-

nésével;
(d) lemondással;
(e) visszahívással.

A hivatalból szenátusi tagsággal rendelkezők esetében a szenátusi tagságról való lemondás
egyszersmind a tagságra jogosító hivatalról történő lemondást is hatályosítja.

(9) A megüresedetts bizottssági helyre a soron következő szenátusi ülésen új tagot kell választa-
ni, illetve ex officcio betöltötts tagság esetén a soron következő szenátusi ülés napjáig kine-
vezni.

(�0) A Szenátus vagy a rektor dönthet ideiglenes bizottsság megalakításáról, annak feladatáról
és összetételéről. Ilyen esetben a bizottsság működésének időtartamát és feladatát is meg
kell határozni. Az ideiglenes bizottsság működésének rendjét a bizottsság elnöke határozza
meg és a rektor hagyja jóvá.

25. § 

(�) A bizottsság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A rektor további ülések
tartását is elrendelheti. Az ülést össze kell hívni a Szenátus rendes ülését megelőzően leg-
alább két héttsel, amennyiben a Szenátus adotts ülésének időpontja legalább három héttsel
korábban ismert és napirendjén a bizottsság hatáskörét érintő kérdés is szerepel.

(2) A bizottsság ülését az elnök hívja össze. Az elnök további feladatai �

(a) aláírásával hitelesíti a bizottsság döntését,
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(b) képviseli a bizottsságot a Szenátus előtts,
(c) felelős a bizottsság szabályszerű működéséért.

(�) A bizottsság tagjainak joga és kötelessége a bizottsság eredményes munkájának az elősegíté-
se. A tag jogosult és köteles �

(a) a bizottsság ülésein részt venni,
(b) akadályoztatása esetén távolmaradását az elnöknek, ha az elnökről van szó, akkor a

rektornak bejelenteni,
(c) a bizottssági tevékenysége során a jogszabályokat, egyetemi szabályzatokat betartani,
(d) a bizottsság hatáskörébe tartozó bármely ügyben a bizottsság ülésein kérdéseket felten-

ni, intézkedést, módosítást kezdeményezni
(e) minden olyan információhoz hozzáférni, amely bizottssági tagságból eredő feladatai el-

látásához szükséges.
(4) A bizottsságok működésére, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes szabályokat a bi-

zottsságok ügyrendjei tartalmazzák, melyeket a rektor hagy jóvá.

2�. § 

(�) A bizottsságok tagjai munkájukat külön díjazás nélkül, munkaköri kötelességként végzik.
(2) Azok a bizottssági elnökök, akik a bizottssági elnökséget hivatalból, egyéb intézményi meg-

bízatásuk okán és részeként töltik be, feladatukat külön díjazás nélkül végzik.
(�) Azokat  a  bizottssági  elnököket,  akik  bizottssági  elnöki  feladatukat  nem  hivatalból  vagy

egyéb intézményi megbízatásuk okán és részeként töltik be, pótlék illeti meg, mely a min-
denkori pótlékalap 50%-a.

A pótlékalap

27. § 

(�) A pótlékalap havi 501000 Ft.
(2) A pótlékalap nagyságát a Szenátus két évente a költségvetésre való tekintettsel fölülvizsgál-

ja, s ha szükségesnek látja, javaslatot tesz a rektornak arra, hogy indítványozza az (�) be-
kezdésben szereplő összeg módosítását.

(�) A pótlékalap összegének módosítása az SZMSZ módosításának fönntartó általi elfogadásá-
val hatályosul.

A bizottasági ülésekről készítetta emlékeztetők rendje

28. § 

(�) Minden  bizottssági  ülésről  emlékeztető  készül.  Az  emlékeztetőben  – napirendi  ponton-
ként – a vita főbb tartalmi elemeit, valamint a bizottsság határozatát, állásfoglalását kell
rögzíteni.

(2) Az emlékeztetőt a bizottsság ülését követő 8 napon belül meg kell küldeni �

(a) a rektornak,
(b) a bizottsság valamennyi tagjának,
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(c) határozatban érintetts személynek (adatvédelmi okokból kivonatolva).

Nftv. 12. § (5) Ha a szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintő ügyekben is eljár, biztosítani
kell, hogy a bizottság munkájában részt vehessenek a hallgatók képviselői is a kreditátviteli bizottság kivételével. A
szenátus a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére állandó bizottságot hoz létre. A hallgatókat
érintő ügyekben eljáró bizottságban biztosítani kell a hallgatók részvételét, azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi,
vizsga és szociális ügyek intézésére létrehozott állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet
kevesebb mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka.

Tanulmányi, Vizsgaü�i és Szociális Bizottaság

29. § 

(�) Az Egyetem a hallgatók tanulmányi, vizsga, szociális, térítési és juttsatási ügyeinek intézé-
sére, kérelmeik elbírálására állandó jelleggel működő, négy főből álló Tanulmányi, Vizsga-
ügyi és Szociális Bizottsságot (a továbbiakban� TB) hoz létre.

(2) A TB személyi összetétele az alábbi �

(a) elnök;
(b) titkár;
(c) oktatói tag;
(d) hallgatói tag.

(�) A Bizottsság elnöke a tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettses, titkára a Tanulmányi Hi-
vatal az elnök által fölkért tagja, akit szavazati jog ugyan nem illeti meg, ám aki a rektor-
helyettsesi fölkérés elfogadásával a bizottsság tanácskozási jogú tagjává válik.

(4) A TB oktatói tagját a Szenátus választja meg a rektor javaslatára az egyetemmel foglalkoz-
tatási jogviszonyban álló, tudományos fokozattsal rendelkező oktatói közül.

(5) A TB negyedik tagját az EHÖK delegálja az Egyetem adotts félévben érvényes hallgatói jog-
viszonnyal rendelkező polgárai közül. A Hallgatói Önkormányzat a Tanulmányi Bizottsság-
ba egy póttsagot is delegál, aki a TB negyedik tagjának akadályoztatása esetén teljes joggal
helyettsesíti azt.

(�) A TB elé kerülő ügyeket a Tanulmányi Hivatal készíti elő.
(7) A TB a hozzá benyújtotts kérelmeket a tanulmányi szünetek időszakának kivételével �5

munkanapon belül köteles elbírálni.

Nftv. 49. § (5)–(6) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kreditelismerés – tantárgy
(modul) előírt kimeneti követelményei alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás összeveté -
sével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább hetvenöt százalékban megegyezik. A tudás
összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi.
(6) A kreditátviteli bizottság az előzetesen nem formális, informális tanulás során megszerzett tudást, munkatapaszta -
latot – az e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározottak szerint – tanulmányi követelmény teljesítése -
ként elismerheti.
(7) A (3)–(6) bekezdésben meghatározottak végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket a tanulmányi és vizsgaszabályzat -
ban kell szabályozni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez – a felső -
oktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen megszerzett tudás kreditér -
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tékként való elismerése esetén is – a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti kreditet, de legalább a képzés kreditérté-
kének harmadát az adott intézmény adott képzésén köteles teljesíteni.
Nftv. 113. § (3) A felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága határozza meg a 49. § (5)–(6) bekezdése alapján,
hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi törvény rendelkezései alapján kiadott bizonyítványokat, illetve okleveleket az e
törvény alapján induló képzésekben milyen feltételek mellett, hány kredittel számítja be. Az ismeretek összevetését el
kell végezni, függetlenül attól, hogy a hallgató a korábbi oklevél megszerzéséért folytatott tanulmányai során kredit -
rendszerű képzésben vagy nem kreditrendszerű képzésben vett részt.
(4) A 2005. évi felsőoktatási törvény rendelkezései szerint felsőfokú szakképzésben szerzett bizonyítvány alapján leg-
alább harminc, legfeljebb hatvan kredit számítható be az azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe. E keretek kö-
zött a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága határozza meg a 49. § (5)–(6) bekezdése alapján, hogy a kiadott
bizonyítványokat, az e törvény alapján induló képzésben milyen feltételek mellett, hány kredittel számítja be.

Kreditátviteli Bizottaság

�0. § 

(�) A Kreditátviteli Bizottsság (a továbbiakban� KB) a hallgató által előzetesen megszerzetts tu-
dás, munkatapasztalat elismerésének elbírálására létrehozotts,  a Szenátus melletts működő,
háromtagú állandó testület.

(2) A Bizottsság kizárólag kredit egyenértékűségi, kreditátviteli ügyekben jár el.

(�) A KB tevékenységét bizottssági elnök vezeti.

(4) A KB elnökét és további két tagját a Szenátus választja meg a rektor javaslatára.
(5) A KB tagjainak megbízatása egy rektori ciklusra szól.

(�) A Kreditátviteli Bizottsság elé kerülő ügyeket a Tanulmányi Hivatal készíti elő. A Hivatal
egy erre kijelölt munkatársa a KB ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

(7) A KB a hozzá benyújtotts kérelmeket a tanulmányi szünetek időszakának kivételével �5
munkanapon belül köteles elbírálni.

(8) A korábban vagy másutts elvégzetts tantárgyak, illetve megszerzetts kreditek befogadásáról a
KB hoz szakmai döntéseket. A kreditelismerés kizárólag a tanulmányi pont vagy pontok
megállapításának alapjául szolgáló tudás az adotts tantárgy (modul) előírt kimeneti követel-
ményei alapján elvégzetts összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet akkor, ha az
összevetetts tudás legalább hetvenöt százalékban megegyezik. Elismerhető a kredit akkor,
ha az összevetetts tudás legalább hatvanöt százalékban megegyezik.

(9) A KB konzultációs, szervezési és szabályozási kérdésekben döntés-előkészítő feladatokat is
ellát. Döntéseihez egyetemen belüli (szakfelelős, tanszékvezető stb.) és kívüli szakértőket
hívhat meg, illetve kérheti véleményüket, állásfoglalásukat.

(�0) Tekintettsel a Nftvv. 49. §-ának (7) bekezdésére a KB szakmai autonómiája azzal a megkötés-
sel érvényesül, hogy a hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez – az
Egyetemen folytatotts, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen megszerzetts
tudás kreditértékként való elismerése esetén is – az adotts képzés kreditértékének harmadát
az Egyetem adotts képzésén köteles teljesíteni.

(��) A Kreditátviteli Bizottssága jár el olyan kreditátviteli ügyekben is, amelyek a felsőoktatásról
szóló �99�. évi törvény rendelkezései alapján kiadotts bizonyítvány igazolta, a kreditszámí-
tási rendszer bevezetése előtts megszerzetts tudás, munkatapasztalat elismerését teszik szük-
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ségessé, illetve fölvetik annak kérdését, hogy az Egyetem az ilyen okleveleket a Nftvv. alap-
ján induló képzésekben milyen feltételek melletts, hány kredittsel számítja be. Az ismeretek
összevetését a Bizottsságnak ezekben az esetekben is el kell végeznie.

(�2) A 2005. évi felsőoktatási törvény rendelkezései szerinti felsőfokú szakképzésben szerzetts
bizonyítvány vizsgálata esetén is a Bizottsság határozza meg az Nftvv. 49. § (5)–(�) bekezdé-
sei  szerint eljárva,  hogy a kiadotts bizonyítványokat,  az Egyetem az Nftvv. rendelkezései
alapján induló képzésben milyen feltételek melletts, hány kredittsel számítja be. A KB mérle-
gelése  során szakmai  autonómiával  rendelkezik ugyan,  de köteles  olyan döntést  hozni,
mely legalább harminc, legföljebb hatvan kreditnek az azonos képzési területhez tartozó
alapképzésbe történő beszámításáról határoz.

Könyvtári Bizottaság

��. § 

(�) A Könyvtári  Bizottsság (a  továbbiakban�  KÖB) az  Országos  Rabbiképző–Zsidó Egyetem
Könyvtára (a továbbiakban� Könyvtár) munkáját véleményezi és működését segíti, továbbá
a Könyvtár tevékenységét  az Egyetem oktatói,  tudományos kutatómunkájával  hangolja
össze.

(2) A KÖB hét tagból áll. Állandó tagok hivatalból a Könyvtár igazgatója, a rektor, a főtitkár és
a gazdasági vezető. A bizottsság további két tagját a Szenátus választja meg az Egyetemmel
teljes állású foglalkoztatási jogviszonyban álló, tudományos fokozattsal rendelkező oktatói
és kutatói közül. A hetedik tagot az EHÖK delegálja.

(�) A KÖB elnöke a Könyvtár igazgatója, titkára a főtitkár.
(4) A Bizottsság feladata�

(a) a Könyvtár működésének támogatása, véleményezése, infrastrukturális fejlesztésének
elősegítése,

(b) javaslatok a könyvtári szolgáltatások továbbfejlesztésére és új igények közvetítése.

(5) A Könyvtári Bizottsság szükség szerint, de szemeszterenként legalább egy alkalommal ta-
nácskozik. Ügyrendjét saját hatáskörben határozza meg.

Egytikai Bizottaság

�2. § 

(�) Az Etikai Bizottsság (a továbbiakban� EB) olyan a Szenátus köré szerveződő állandó bizotts-
ság,  mely  az  Egyetem  munkavállalóinak  etikai-függelmi  szabálysértéseivel  kapcsolatos
ügyekben jár el jelen szabályzat rendelkezései szerint.

(2) Az EB feladat- és hatásköre, hogy eljár

(a) az Egyetem oktatóinak egymással szemben, a nem oktató alkalmazottsainak egymással
szemben, illetve az oktatói és nem oktató alkalmazottsai egymással szemben támasztotts
etikai panaszával kapcsolatban;

(b) a Hallgatói Önkormányzat által ellenjegyzetts, valamely oktató eljárásmódja ellen irá-
nyuló hallgatói panasz ügyében;
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(c) bejelentésre vagy hivatalból jelen szabályzat megsértése ügyében.

(�) Különösen súlyos esetben a Bizottsság az ügyet etikai eljárás lefolytatása nélkül közvetlenül
a rektor elé terjesztheti, illetve a rektor az ügyet a Bizottsságtól magához vonhatja.

(4) Az EB az ügy összes körülményének feltárása érdekében bizonyítási eljárást folytathat le.
Ennek keretében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az eljárás alá vont személy védeke-
zését szóban is előterjeszthesse.

(5) A Bizottsság az eljárás alá vont személlyel szemben a következő szankciókat alkalmazhatja �

(a) fikgyelmeztetés;
(b) megrovás;
(c) súlyos megrovás.

(�) Indokolt  esetben  –  súlyos  megrovás  vagy  harmadízben  meghozotts megrovás  esetén  –
szankcióként a Bizottsság határozatában az eljárás alá vont személy munkaviszonyának fel-
mondással, illetve rendkívüli felmondással történő megszüntetését is javasolhatja a mun-
káltatói jogkört gyakorló rektornak.

Fe�elmi Bizottaság

��. § 

(�) A Fegyelmi Bizottsság (a továbbiakban� FB) olyan a Szenátus köré szerveződő állandó bi-
zottsság, mely a hallgatók által jelen szabályzat fegyelmi rendelkezéseinek megsértésével
kapcsolatos ügyekben jár el a következők szerint.

(2) A Bizottsság elnökét az Egyetem oktatói és kutatói közül a rektor javaslatára a Szenátus vá-
lasztja meg. A bizottsság összetétele �

(a) egy oktató vagy kutató, aki egyben a bizottsság elnöke,
(b) a hallgatói önkormányzat elnöke,
(c) további egy jogtanácsos, vagy az Egyetemmel szerződéses megbízásban álló ügyvéd.

(�) A bizottsság mellé a fegyelmi eljárást elrendelő rektor-helyettses jegyzőkönyvvezetőt rendel
ki.

(4) Az FB akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. A Bizottsság egyszerű
szótöbbséggel határoz. A Bizottsság működésének részletes szabályait ügyrendje tartalmaz-
za. Az FB döntéseit az FB elnöke kiadmányozza, a kiadmányt a jegyzőkönyvvezető hitele-
síti, és a határozatokat jogerőre emelkedéskor jogerősítő záradékkal látja el.

Nftv. 57. § (1) Jogainak megsértése esetén a hallgató
a) a hallgatói önkormányzathoz fordulhat jogi segítségnyújtásért,
[...]
c) jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, melyet a felsőoktatási intézmény a jelen törvényben írtak szerint köteles elbí -
rálni,
d) az oktatási jogok biztosának az eljárását kezdeményezheti, feltéve, hogy az e törvényben szabályozottak szerint jog-
orvoslati jogát – a bírósági eljárás kivételével – kimerítette.
(2) A felsőoktatási intézmény a hallgatóval kapcsolatos döntéseit – e törvényben, kormányrendeletben és a szervezeti
és működési szabályzatban meghatározott esetben, valamint ha a hallgató kéri – írásban közli a hallgatóval. A felsőok -
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tatási intézmény hallgatóval kapcsolatos döntése végleges, ha a hallgató a (3) bekezdésben meghatározott határidőn
belül nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondott.
(3) A hallgató a felsőoktatási intézmény döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiak-
ban együtt: döntés) ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogor -
voslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével
kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem a felsőoktatási intézmény által elfogadott követelményekre épült, illetve
a döntés ellentétes a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal, vagy megszegték a
vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket.
(4) A jogorvoslati kérelem elbírálója nem lehet az,
a) aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta,
b) aki az a) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója,
c) akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el.
(5) A jogorvoslati kérelem tárgyában a felsőoktatási intézmény a következő határozatokat hozhatja:
a) a kérelmet elutasítja,
b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
c) a döntést megváltoztatja,
d) a döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja.
(6) A jogorvoslati kérelem elbírálása során az igazolásra, a döntés alakjára, tartalmára, a döntés kérelemre vagy hiva -
talból történő kijavítására, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról
szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A másodfokú döntés a közléssel végleges.
Nftv. 58. § (4) A jogorvoslati eljárás rendjét, különösen a döntés közlését és a jogorvoslati kérelem elbírálására irány -
adó határidőt a felsőoktatási intézmény – a jelen törvényben meghatározott keretek között – a szervezeti és működési
szabályzatában szabályozza, azzal, hogy a határidő legfeljebb harminc nap lehet.

Egy�etemi Hallgatói Felülbírálati Bizottaság

�4. § 

(�) Az Egyetem a hallgatókat érintő egyetemi döntés vagy intézkedés, illetve intézkedés elmu-
lasztása (a továbbiakban együtts� döntés) ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására
jutásától számítotts tizenöt napon belül az érintetts hallgatók által benyújtotts jogorvoslati
kérelmek elbíráslására állandó jogorvoslati, ún. felülbírálati bizottsságot állít föl.

(2) A Bizottsság szavazati jogú tagjait a rektor javaslatára a Szenátus választja meg.
(�) A Bizottsság elnöke a �2�. § (�) bekezdése szerinti vezető oktató, titkára a Tanulmányi Hi-

vatal rektor által megbízotts munkatársa. A titkár csak tanácskozási joggal rendelkezik.
(4) A Bizottsságnak három szavazati jogú tagja van � két az egyetemmel foglalkoztatási jogvi-

szonyban álló, tudományos fokozattsal rendelkező oktató, akik közül legalább egy a �2�. §
(�) bekezdése szerinti vezető oktató és egy aktív hallgatói jogviszonyban álló egyetemi pol-
gár, akit a EHÖK legalább egy félévre delegál.

(5) A jogorvoslati kérelem elbírálója nem lehet olyan személy

(a) aki a megtámadotts döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztottsa,
(b) aki az (a) albekezdésben megjelölt személy közeli hozzátartozója,
(c) akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el.

(�) A jogorvoslati kérelem tárgyában a Bizottsság a következő határozatokat valamelyikét tar-
tozik meghozni �
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(a) a kérelmet elutasítja,
(b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
(c) a döntést megváltoztatja,
(d) a döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja.

(7) Az (5) bekezdés (a)–(c) albekezdéseiben fölsorolt összeférhetetlenség esetén az elnök, érin-
tettssége esetén a rektor, az ő érintettssége esetén a(z általános) rektorhelyettses, mindkettse-
jük érintettssége esetén pedig a főtitkár eseti fölhatalmazással további, az egyetemmel fog-
lalkoztatási jogviszonyban álló, tudományos fokozattsal rendelkező oktatót jelöl ki egyszeri
közreműködésre, aki az érintetts bizottssági tagot önállóan helyettsesíti a határozathozatalkor.
Ha az összeférhetetlenség a hallgatói képviselővel kapcsolatosan áll elő, akkor az EHŐK
tartozik az érintetts bizottssági tag eseti helyettsesítésére aktív hallgatói jogviszonnyal rendel-
kező egyetemi polgárt jelölni, aki az érintetts bizottssági tagot önállóan helyettsesíti a határo-
zathozatalkor.

(8) A jogorvoslat iránti kérelmeket a Bizottsságnak huszonegy napon belül érdemben el kell bí-
rálnia.

Egysélye�enlőségi Bizottaság

�5. § 

(�) Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemmel hallgatói és foglalkoztatási, illetve megbízá-
sos jogviszonyban állók emberi értékeinek, méltóságának tiszteletben tartásához, megőrzé-
séhez és megerősítéséhez szükséges feltételek biztosításáért, valamint az egyenlő bánás-
módról  és  az  esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló  törvényben  megfogalmazottsak
megvalósítása érdekében szükséges javaslatok, intézkedések kidolgozására, az intézkedé-
sek eredményességének ellenőrzésére, az Egyetemen Esélyegyenlőségi Bizottsság működik.

(2) A Bizottsság kiemelt fikgyelmet fordít a hátrányos megkülönböztetés szempontjából legin-
kább veszélyeztető  jellemzőkkel  rendelkező személyekre,  csoportokra (fogyatékossággal
élő hallgatók és munkavállalók, nők, etnikai, illetve vallási csoportokhoz tartozó szemé-
lyek, szociálisan hátrányos helyzetű személyek).

(�) A Bizottsság személyi összetétele és bizottsságon belüli szerepköre azonos az Egyetemi Hall-
gatói Felülbírálati Bizottsság összetételével és szerepkörével.

Akkreditációs és Minőségü�i Bizottaság

��. § 

(�) Az Akkreditációs és Minőségügyi Bizottsság (a továbbiakban� AMB) az Egyetem minőség-
politikájának, minőségfejlesztési programjának érvényesülését, a követelmények teljesülé-
sének ellenőrzését, az Egyetem oktató, kutató és szolgáltató munkájával kapcsolatos minő-
ségügyi  feladatok  tervezését,  koordinációját,  illetve  az  akkreditációs  követelmények
teljesülését ellenőrző, elemző és tanácsadó, javaslattsevő és véleményező jogkörrel rendel-
kező testület.

(2) Elnöke a rektor.
(�) Az AMB további két tagját az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló egyetemi do-
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cens,  főiskolai vagy egyetemi tanár, illetve tudományos főmunkatárs, tudományos főta-
nácsadó, kutatóprofesszor vagy  professor emeritus-i  címmel rendelkező polgárai  közül a
Szenátus javaslatára a rektor bízza meg.

(4) Az AMB vezetője az elnök. Szavazati joggal nem rendelkező titkára pedig a Rektori Hivatal
vagy a Tanulmányi Hivatal egy munkatársa.

(5) A Bizottsság feladata, hogy

(a) kidolgozza az Egyetem minőségpolitikáját és rendszeresen felülvizsgálja annak érvé-
nyesülését, különös tekintettsel a szak- és intézmény-akkreditációkra való felkészülésre.
Folyamatosan fikgyelemmel  kíséri  az  aktuális  felsőoktatási  akkreditációs  követelmé-
nyeknek való megfelelést;

(b) nyomon kövesse az (intézményi és szak-) akkreditációs eljárásokra történő szakmai
előkészületeket, az akkreditációhoz kapcsolódó követő (monitoring) eljárások teljesíté-
sét;

(c) félévi gyakorisággal ellenőrizze a Könyvtár jelen szabályzat 5�. § (5) bekezdése szerinti
tudománymetriai adatkezelésre vonatkozó felügyeleti tevékenységét.

(d) ellenőrizze  az  Egyetem minőségügyi  önértékelését,  az  akkreditációs  követelmények
teljesülését;

(e) évről évre meghatározza egyszersmind az Egyetem minőségfejlesztési tervéül is szol-
gáló munkaprogramját;

(f) évente tájékoztassa a Szenátust a minőségpolitika érvényesüléséről az elért eredmé-
nyekről és számba vegye a további feladatokat;

(g) véleményezze az intézményfejlesztési stratégia minőségügyi területeit, illetve vetülete-
it ;

(h) a Bizottsság működéséhez kapcsolódóan, szükség szerint kapcsolatot tartson illetékes
szakmai szervezetekkel, személyekkel;

(i) kialakítsa, működtesse és kiértékelje a hallgatói véleményezési rendszereket, valamint
statisztikailag földolgozza azok eredményeit.

(�) Az Egyetem minőségügyi rendszere „A felsőoktatás minőségbiztosításának európai stan-
dardjai és irányelvei (ESG)”, az Egyetemnek és jogelőd intézményének hagyományai, az
egyetemi autonómia, a felsőoktatás sajátosságai és a nemzetközi tapasztalatok fikgyelembe-
vételével alakítandók ki.

Tudományos Diákköri Tanács

�7. § 

(�) A Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban� TDKT) háromtagú testület.
(2) A testület elnöke rektorhelyettses, titkára az elnök által fölkért az Egyetemmel foglalkozta-

tási jogviszonyban álló, tudományos fokozattsal rendelkező oktatója, harmadik tagja pedig
az EHÖK egyik, az adotts szemeszterre aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező delegáltja.

(�) A titkárt a rektor javaslatára, a hallgatói delegáltat  az EHÖK elnökségének javaslatára a
Szenátus választja meg egy-egy tanév idejére.

(4) A TDKT feladata az egyetemi TDK-tanácskozások, valamint országos TDK-konferenciák
egyetemi rendezvényeinek szervezése, a TDK-tevékenység ösztönzése, irányítása és koor-
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dinálása, a hallgatók és tanárok mozgósítása, a dolgozatok begyűjtése, bírálatra való kiadá-
sa, és az egyetemi TDK-konferenciák fiknanszírozásával kapcsolatos ügyintézési és koordi-
nációs feladatok ellátása, valamint az arra érdemes hallgatók országos konferenciákra kül-
dése.

(5) A tudományos diákkörök működését a Tudományos Diákköri Szabályzat határozza meg.
(�) A TDK Tanács ügyrendjét maga alkotja meg.

27. § (1) A felsőoktatási intézményben létesíthető oktatói munkakörök a következők:
a) tanársegéd,
[…]
d) főiskolai, illetve egyetemi tanár […]
(2) Az oktatói munkakörben történő alkalmazás együtt jár a munkakör megnevezésével azonos munkaköri cím adomá-
nyozásával és e munkaköri cím használatának jogával.
(3) A főiskolai, illetve egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesí -
tésének – feltétele, hogy az érintettet a megfelelő munkaköri cím adományozásával a miniszterelnök főiskolai tanárrá,
illetve a köztársasági elnök egyetemi tanárrá kinevezze (a továbbiakban: főiskolai, egyetemi tanári munkaköri cím ado -
mányozása). A miniszterelnöki, illetve a köztársasági elnöki intézkedés a főiskolai, illetve egyetemi tanári munkakör
betöltéséhez szükséges előfeltétel, a megfelelő munkaköri cím adományozását eredményezi. A főiskolai, illetve egyete-
mi tanári munkaköri cím használati jogának biztosítása, megvonása – külön erre irányuló munkáltatói intézkedés hiá -
nyában – nem eredményezi a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését, megszűnését. A főiskolai, illetve egyete-
mi  tanár  foglalkoztatására  irányuló  jogviszonyt  a  felsőoktatási  intézményben  munkáltatói  jogkört  gyakorló  rektor
jogosult létesíteni, illetve megszüntetni.
(4) Az alkalmazás megszűnésével – a főiskolai és az egyetemi tanári cím kivételével – megszűnik a munkaköri cím hasz-
nálatának a joga. A főiskolai és az egyetemi tanár a cím használatára addig jogosult, ameddig a miniszterelnök, illetve
a köztársasági elnök a tanári cím használatának jogát nem vonja meg.

Professzori Tanács

�8. § 

(�) A Professzori Tanács (a továbbiakban� PT) a rektor állandó, közvetlen stratégiai tanácsadó,
véleményező, javaslattsevő testülete, mely hatáskörében a legmagasabb szaktudás megtes-
tesítőjeként a lehető legnagyobb szakmai és erkölcsi felelősséggel látja el az Egyetem alap-
vető tevékenységével, jövőjének alakulásával, az oktatás és tudományos kutatás helyzeté-
vel kapcsolatos tanácsadói feladatait.

(2) A PT tagjai az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló, a köztársasági elnök kineve-
zése útján egyetemi tanári munkaköri címmel rendelkező a �2�. § (�) bekezdése szerinti ve-
zető oktatók.

(�) Elveszti  testületi  tagságát az,  akinek megszűnik az Egyetemmel fönnálló  foglalkoztatási
jogviszonya, illetve akitől a köztársasági elnök az egyetemi tanári munkaköri cím haszná-
lati jogát megvonja.

(4) A testület elnökét a rektor javaslatára a Szenátus választja meg négy éves időtartamra. A
megbízás több alkalommal megismételhető. A testület az elnök javaslatára titkárt választ
vagy hív meg.

(5) A rektor a Professzori Tanácsban nem töltheti be sem az elnöki, sem a titkári funkciót.
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(�) A rektor bármely ügyben kérheti a testület állásfoglalását. A testület az Egyetemet érintő
bármely kérdésben tehet javaslatot a rektornak.

(7) A Tanács véleményt nyilvánít az oktatást és kutatást érintő stratégiai célokról, tervekről, a
szervezeti struktúra tervezetts, vagy szükséges átalakításáról az oktatókra és kutatókra vo-
natkozó minőségbiztosítási célzatú intézkedésekről, az Egyetemen folyó tudományos mun-
ka helyzetéről, a tudományos minősítési rendszer tapasztalatairól. A rektor kérésére véle-
ményezi az új egyetemi tanári kinevezésre történő előterjesztéseket, a professor emeritus,
illetve emerita címre beérkező javaslatokat.

(8) A Tanács ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el.
(9) A PT döntéseit egyszerű többségi szavazással hozza.

Nftv. 12. § (3) A szenátus
[...]
h) a szenátus dönt továbbá
ha)
hb) a tudományos tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról,
[...]
(8) Nem ruházhatók át a (3) bekezdés a–g) és hb) valamint hd), hf) pontjában meghatározott jogkörök.

Tudományos Tanács

�9. § 

(�) A Tudományos Tanács a Szenátus melletts működő tudományos kérdésekben javaslattsevő,
véleményező és tanácsadó testület, mely segíti az Egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs
stratégiájának kialakítását és megvalósítását, továbbá elemzi az  Egyetem kutatási-fejlesz-
tési-innovációs tevékenységét, ellenőrzi a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia megva-
lósulását. Kiemelt feladatai közé tartozik a magasabb vezetői, egyetemi tanári és kutató-
professzori pályázatok kiírásának előzetes véleményezése,  majd a beérkezetts pályázatok
értékelése. A Tudományos Tanács irányítja az Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs
stratégiájának  kialakítását,  elemzi  a  vonatkozó  tevékenységeket,  és  értékeli  a  stratégia
megvalósulását.

(2) A Tudományos Tanács tagjai hivataluknál, beosztásuknál vagy munkakörüknél fogva �

(a) a rektor rektori minőségében;
(b) a Professzori Tanács tagjai egyetemi tanári minőségükben;
(c) a Doktori Iskola professzori munkaköri címmel nem rendelkező törzstagjai.

(d) �

(�) Az (�) bekezdésben foglaltakra fikgyelemmel a Tudományos Tanács feladatai �

(a) oktatói, tudományos kutatói pályázatok véleményezése;
(b) véleményezi a tudományos kutatást is végző szervezeti egységek kutatási tervét, éves

beszámolóját.

� Törölte a Szenátus 202�. június 24-i digitális ülése.
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(4) A Tudományos Tanács elnökét az „egyetemi tanár” munkaköri címmel rendelkező tagok
közül egyszerű többséggel választja.2

(5) A testület titkárát a tagok legalább egy évre, de legföljebb egy rektori ciklusra maguk kö-
zül választják. Választhatók a tanács �9. életévüket még be nem töltötts tagjai.

X. A doktori képzés igazgatása

A Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola

40. § 

(�) Az Egyetemen hittsudományi képzési  területen, a zsidóság tudományában (Szentírás-  és
Talmudtudomány; vallástudományi szociológia, zsidó vallás- és művelődéstörténet, vallás-
bölcselet, antropológia, Soá-tanulmányok és pasztorális pszichológia) tudományos fokoza-
tot (PhD) és habilitált doktori címet („dr. habil.”) lehet szerezni. A fokozatszerzést lehetővé
tevő doktori képzés és a habilitáció a hatályos felsőoktatási törvény előírta szervezeti kere-
tek közötts, intézményesült formában valósul meg.

(2) Az Egyetem a tudományos fokozatszerzés és a habilitáció lehetőségét biztosítandó, folya-
matos jelleggel  tevékenykedő, szervezetts oktatást  és fokozatszerzési  eljárást  lebonyolító
oktatási szervezeti egységet, úgynevezetts doktori iskolát működtet, mely tevékenységét az
Egyetem doktori és habilitációs szabályzatainak előírásai szerint végzi.

(�) Az Egyetem doktori képzést folytató szervezeti egységének neve �
Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola (a továbbiakban� Doktori Iskola, vagy DI).

(4) A DI doktori iskolavezető vezetése alatts áll.
(5) A doktori iskola vezetőjét a doktori iskola „egyetemi tanár” munkaköri címmel rendelkező,

az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló, �9. életévüket be nem töltötts törzstagjai
közül – a törzstagok többségének javaslatára – az Egyetemi Doktori Tanács választja, és a
rektor nevezi ki legföljebb ötéves időtartamra. A kinevezés többször is hosszabbítható.

(�) A DI az Egyetemi Doktori Tanács felügyelete melletts végzi a tevékenységét.

Az Egy�etemi Doktori Tanács

4�. § 

(�) Az Egyetemi Doktori Tanács feladata és joga a doktori képzés szervezése és a doktori foko-
zat odaítélése, a doktori eljárás lefolytatása, külföldön szerzetts tudományos fokozatok ho-
nosítása, valamint a rektor által tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) vagy tiszteletbeli
doktori és professzori (doctor et professor honoris causa) cím adományozására tetts javasla-
tok véleményezése.

(2) Az Egyetemi Doktori Tanács egy tagját a Doktoranduszok Önkormányzata delegálja. Az ő
kivételével az Egyetemi Doktori Tanács összes tagjának tudományos fokozattsal kell rendel-
keznie.

(�) Az Egyetemi Doktori Tanács tudományterületenkénti tagozódására, tagjainak megválasz-

2 Módosítottsa a Szenátus 202�. június 24-i digitális ülése.
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tására, hatáskörére és működésére  vonatkozó szabályokat és rendelkezéseket  a Szenátus
által elfogadotts Doktori Szabályzat állapítja meg.

Egy�etemi Habilitációs Bizottaság

42. § 

(�) Az  Egyetem a  �87/20�2.  (XII.  �9.)  Korm.  rendelet 22.§-ának (2)  bekezdése  szellemében
Egyetemi  Habilitációs  Bizottsságot  (továbbiakban  EHB)  működtet,  melynek  feladata  az
Egyetemen folyó habilitációs eljárások megszervezése és lebonyolítása.

(2) Az EHB tagjainak megválasztását, hatáskörét és működését a Szenátus által a Foglalkozta-
tási  Követelményrendszer,  tehát  jelen SZMSZ III.  kötetének mellékleteként  megalkototts
Habilitációs Szabályzat részletezi.

XI. Az Egyetem vezető tisztségviselői

37. § (1) A felsőoktatási intézményekben – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak alapján – a követ -
kező magasabb vezetői megbízások adhatók:
a) rektor,
b) rektorhelyettes,
c) főigazgató, klinikai központ esetén elnök,
d) dékán,
e) kancellár.

4�. § 

(�) Az Egyetemen – a hatályos felsőoktatási törvény vonatkozó rendelkezései alapján – a kö-
vetkező magasabb vezetői megbízások adhatók �

(a) rektor;
(b) rektorhelyettses.

(2) Az Egyetemen vezetői megbízatásnak minősülnek �

(a) a főtitkár;
(b) a gazdasági vezető;
(c) a szervezeti egységek vezetői;
(d) azok esetleges helyettsesei.

Nftv. 13. § (5) Rektori megbízást az kaphat, aki felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretekkel,
gyakorlattal és legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert, – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex
– vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik,  továbbá a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló
munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. A rektori megbí -
záshoz egyetem esetén egyetemi tanári, alkalmazott tudományok egyeteme és főiskola esetén egyetemi tanári, főisko-
lai tanári, egyetemi docensi, tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori munkakörben történő alkalmazás szüksé-
ges.
Nftv. 37. § (4) A rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a szenátus vé -
leményezi, és valamennyi tagja többségének szavazatával dönt a rektorjelölt személyéről. Adott felsőoktatási intéz-
ményben ugyanazon személy – a vezetői megbízási ciklusoktól függetlenül – összesen legfeljebb két alkalommal kaphat

– 47 –

https://njt.hu/eli/v01/R/2012/KORM/387


Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

rektori magasabb vezetői megbízást az esetleges jogelőd intézményekre is tekintettel. A rektori magasabb vezetői pá-
lyázatot a fenntartó írja ki.
[…]
Nftv. 73. § (3) A fenntartó
[…]
e) kezdeményezi a rektor megbízását és fölmentését, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat;
Nftv. 93. § (6) Az egyházi felsőoktatási intézmény működésére a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény és az egyházak hitéleti és közcélú tevékeny -
ségének anyagi feltételeiről szóló törvény rendelkezéseit, e törvény 94. § (2), (3), (6) bekezdését, valamint a 95. § (2),
(3) és (6) bekezdését kell alkalmazni.
Nftv. 94. § (2) A magán felsőoktatási intézmények a 12. § (7) és (8) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésében, a 37. § (1)
bekezdés e) pontjában és (3)-(6) bekezdésében, a 83. § (1) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezésektől, továbbá a 13. §
(5) bekezdésében előírt nyelvi követelmény nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal való igazolási
kötelezettségétől a szervezeti és működési szabályzatukban eltérhetnek.

A rektor

44. § 

(�) Rektori  megbízást az  Egyetemen az  kaphat, aki felsőoktatási intézményben szerzetts leg-
alább � éves vezetési, szervezési ismeretekkel, tapasztalattsal rendelkezik, és teljes munka-
időre szóló jogviszonyban áll az Egyetemmel, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek.

(2) A rektort legkésőbb kinevezésével  egy időben egyetemi tanári munkakörben kell alkal-
maznia az Egyetemnek, aminek feltétele, hogy a köztársasági elnök egyetemi tanárrá ne-
vezze ki, vagy külföldön szerzetts egyetemi tanári címmel rendelkezzék. Az Egyetem rekto-
rát a hit- vagy a bölcsészettsudományok tudományterületén szerzetts tudományos fokozattsal
rendelkező pályázók közül választja ki a Szenátus, és javaslatát fölterjeszti a fönntartónak.
A rektori megbízás a fönntartó jóváhagyásával korlátozás nélkül megismételhető.

(�) A rektori megbízás a hatvanötödik életév betöltését követően is betölthető.
(4) A rektori megbízás megszűnik

(a) lemondással;
(b) visszahívás alapján kezdeményezetts fölmentéssel a köztársasági elnöki fölmentés ér-

vénybe lépésének napján;
(c)  a Nftvv. ��. § 4. bekezdésének értelmében a hetvenedik életév betöltésének napján;
(d) a rektor halálával;
(e) az Egyetem megszűnése vagy átalakulása esetén.

(5) A (4) bekezdés (b) albekezdése szerinti esetben a rektornak a megbízási időtartam lejárta
előttsi visszahívásának kezdeményezésére – harminc nappal az ülés napja előtts megküldötts
írásbeli előterjesztésre – tagjai kétharmadának igenlő szavazatával a Szenátus jogosult.

Nftv. 13. § (1) A felsőoktatási intézmény első számú felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazok -
ban az ügyekben, amelyeket jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más sze -
mély vagy testület hatáskörébe.
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45. § 

(�) Az Egyetem első számú felelős vezetője és képviselője a rektor, aki feladatait a Rektori Ta-
nács és a Szenátus segítségével az alábbiak szerint látja el �

(a) az Egyetem nevében cégszerű aláírásra és kötelezettsségvállalásra a rektor jogosult;
(b) a cégszerű aláírás akként történik, hogy az Egyetem képviseletére jogosultak az irato-

kat az Egyetem neve fölötts önállóan – a hiteles aláírási címpéldánynak, vagy aláírás-
mintának megfelelően – saját névaláírásukkal látják el.

(2) A rektor feladatkörében�

(a) képviseli az Egyetemet zsidó vallási és világi-tudományos kérdésekben;
(b) irányítja a Szenátus tevékenységéhez szükséges előkészítő és szervezőmunkát;
(c) irányítja az  Egyetemen folyó vallási és a nem vallási oktató-, nevelő-, képzési-, tudo-

mányos kutatási-, igazgatási- és gazdasági tevékenységet, az Egyetem kapcsolatait;
(d) irányítja az Egyetemen folyó oktató-, nevelő-, képzési-, tudományos kutatási-, igazga-

tási- és gazdasági tevékenységet, az Egyetem kapcsolatait;
(e) személyesen vagy az általa fölkért testület útján ellátja a �2�. § (�) és a ���. § (�) bekez-

désekben megnevezetts munkakörök betöltésére kiírt pályázatok véleményezését, rang-
sorolását;

(f) irányítja az Egyetem minőségbiztosítási tevékenységét;
(g) törvényességi felügyeletet gyakorol a szervezeti egységek tevékenysége feletts;
(h) a jogszabályok rendelkezései  szerint irányítja az  Egyetem  pénzügyi  forrásainak föl-

használását, rendelkezik a hatáskörébe tartozó egyetemi vagyon és más források feletts;
(i) az Egyetem nevében kiadmányozási, kötelezettsségvállalási és utalványozási jogot gya-

korol;
(j) dönt az Egyetem nevének az Egyetemen kívüli szervezet általi használatának engedé-

lyezéséről;
(k) a jogszabályok szerint gyakorolja a kiadói és terjesztői jogot;
(l) ellát minden olyan feladatot, amelyet a jogszabályok, az egyetemi szabályzatok a fel -

adatkörébe utalnak;
(m) dönt az Egyetem működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogsza-

bály, jelen Szabályzat és annak mellékletei, vagy a kollektív szerződés nem utal más
személy vagy testület hatáskörébe.

4�. § 

(�) A rektor munkáltatói jogot gyakorol.
(2) A rektor egyes hatásköreit rektorhelyettsesre és a szervezeti egységek vezetőire átruházhat-

ja. A rektor által átruházotts hatáskörök tovább nem adhatók.
(�) A rektor a gazdasági feladatok tekintetében az Egyetem – az államháztartásról szóló tör-

vényben meghatározotts szabályok szerinti – egyszemélyi felelős vezetője.
(4) A rektor feladatainak ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, illető-

leg intézkedési joga van. Nem utasíthatja azonban a Vezérlő Bizottsságot, a Szenátust,  a
Rektori Tanácsot, a Professzori Tanácsot, a Tudományos Tanácsot, a Doktori Tanácsot és
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az Egyetemi Habilitációs Bizottsságot, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot és a
Doktorandusz Önkormányzatot.

(5) A rektort tartós távolléte esetén a(z általános) rektorhelyettses helyettsesíti. A tartós távollét
fogalmába a szabadság miattsi távollét, a rektori feladatok ellátásában történő átmeneti aka-
dályoztatás, betegség miattsi távollét időtartama tartozik azzal, hogy tartósnak akkor te-
kinthető a távollét, ha előre láthatóan legalább 5 egész munkanapra lehetetlenné vagy va-
lószínűtlenné teszi a rektor jelenlétét vagy feladatellátását.

(�) A rektor vezetői tevékenységéről köteles rendszeresen beszámolni az intézményfönntartó-
nak (MAZSIHISZ) és a Vezérlő Bizottsságnak. A tanév utolsó szemeszterének végén beszá-
mol a Szenátusnak egy éves tevékenységéről és a következő tanévre vonatkozó terveiről.�

(7) A rektor közvetlenül vagy megbízottsja által ellenőrizheti az Egyetem keretei közötts műkö-
dő szervezetek, intézmények tevékenységét, tőlük beszámolót kérhet. Jogosult részt venni
az Egyetem bármely szervezetének értekezletén, rendezvényén vagy foglalkozásán.

(8) A rektor megsemmisíthet minden olyan egyetemi döntést, határozatot, intézkedést, amely
jogszabályt vagy egyetemi szabályzatot sért. A döntés ellen a döntés kézhezvételétől szá-
mítotts �5 napon belül írásban előterjesztetts fellebbezésnek van helye, melyet a fönntartó-
hoz kell benyújtani. A fönntartó fellebbviteli döntését a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezések szerint hozza meg.

(9) A jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint a hallgatók által jogorvoslati kérelem-
mel támadotts ügyekben, egyéni érdeksérelemre hivatkozással benyújtotts kérelem esetén a
rektor hoz döntést.

A rektorhelyettaesek

47. § 2

(�) A rektort munkájában a rektor által a (�) bekezdés szerinti utasításban meghatározotts szá-
mú, de legalább egy (általános), legföljebb kettső további rektorhelyettses segíti.

(2) �

(a) 4

(�) 5

(4) A rektort akadályoztatása esetén fő szabályként az általános rektorhelyettses helyettsesíti,
vagy annak akadályoztatása esetén a rektor által kijelölt rektorhelyettses.

(5) A rektorhelyettsest, illetve a rektorhelyettseseket az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszony-
ban álló, teljes munkaidejű, egyetemi docens,  főiskolai vagy egyetemi tanár munkaköri
címmel rendelkező oktatói közül a rektor a (�) bekezdés szerinti utasításában nevezi ki leg-
följebb öt év időtartamra. A megbízás ismételhető.

(�) Azt, hogy a rektorhelyettsesi hatásköröket az általános rektorhelyettses melletts milyen meg-
nevezéssel és milyen feladatkörrel és hány további rektorhelyettses látja el, valamint e kere-
tek  közötts a  rektorhelyettsesek  megnevezését,  hatáskörét,  munkamegosztási  rendjét  és

� Az utolsó mondatot kiegészítésként megállapítottsa a Szenátus 20�9. 0�. 28-i ülése.
2 E paragrafus módosítotts szövegét megállapítottsa a Szenátus 20�9. 0�. 28-i ülése.
� Törölte a Szenátus 2020. február 28-i ülése.
4 Törölte a Szenátus 2020. február 28-i ülése.
5 Törölte a Szenátus 2020. február 28-i ülése.
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konkrét feladataikat – a jogszabályokra és e Szabályzatra fikgyelemmel – az említetts rektori
utasítás állapítja meg. A hatáskörnek a rektorhelyettses megnevezéséből lehetőleg ki kell
tűnnie. A jelen bekezdés szerinti utasításában a rektor úgy is határozhat, hogy az általános
rektorhelyettses az általános helyettsesítésen túl egyéb hatásköröket is ellát. Ebben az eset-
ben az általános rektorhelyettses megnevezésének e megjelölésen túl az egyéb hatáskörre is
utalnia kell.

(7) Rektorhelyettses a rektorhelyettsesi feladatkörbe tartozó ügyekben önálló eljárási joggal bír,
a rektor azonban a rektorhelyettsesi intézkedéseket felülvizsgálhatja, megváltoztathatja, il-
letőleg új intézkedés megtételét rendelheti el.

(8) Közvetlen beosztottsjai (átruházotts hatáskörben)�

(a) az Egyetem összes oktatója, óraadó tanára, kutatója, egyéb alkalmazottsja.
(b) A főtitkár és az Egyetemi Könyvtár igazgatója abban az esetben és annyiban közvetlen

beosztottsja (átruházotts hatáskörben) a rektorhelyettsesnek, ha és amennyiben oktatói
vagy kutatói tevékenységet végeznek.

(9) Nem beosztottsja a rektorhelyettsesnek még átruházotts hatáskörben sem�

(a) a rektor;
(b) a főtitkár főtitkári minőségében;
(c) az Egyetemi Könyvtár igazgatója könyvtárigazgatói minőségében;
(d) az Egyetemi Könyvtár (Zsidó Könyvtár és Dokumentációs Központ) munkatársai;
(e) valamint a gazdasági vezető.

48. § 

(�) A rektorhelyettsesi feladatkör �

(a) segíti a rektor munkáját ;
(b) összefogja, irányítja az Egyetem akkreditációval kapcsolatos teendőit, el-, illetve előké-

szíti a szükséges jelentéseket, kimutatásokat;
(c) képviseli az Egyetemet minden olyan alkalommal és fórumon, amikor és amelyre a

rektortól megbízást kap;
(d) irányítja az Egyetem szabályzatainak elkészítését, azok aktualitását folyamatosan nyo-

mon követi, szükség esetén azok módosítását kezdeményezi;
(e) kapcsolatot tart az Egyetem tanszékeivel és szakfelelőseivel, a Doktori Iskolával, vala-

mint más felsőoktatási intézményekkel;
(f) kezdeményezi új oktatók felvételét;
(g) véleményezi az oktatói utánpótlást.

(2) A rektorhelyettsesi hatáskör�

(a) A rektor akadályoztatása, érintettssége vagy a rektori tisztség átmeneti betöltetlensége
esetén a rektor helyettsesítésére jogosult személyként vezeti az Egyetemet, illetve ellát-
ja a Szenátus és a Rektori Tanács elnöki teendőit ;

(b) a rektort helyettsesítve a Vezérlő Bizottsság és a Szenátus véleményével ellentétes dön-
tést nem hozhat, ha a véleményezés jogát a fent említettsek számára jogszabály, vagy az
Egyetem jelen szabályzata biztosítja;

(c) feladatai és megbízásai ellátása során általános utasítási és intézkedési joggal rendelke-
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zik, nem utasíthatja azonban a Vezérlő Bizottsságot, a Szenátust és Rektori Tanácsot, a
Professzori Tanácsot, a Tudományos Tanácsot, a Doktori Tanácsot és az Egyetemi Ha-
bilitációs Bizottsságot, főtitkári minőségében a főtitkárt, a gazdasági vezetőt, az OR-ZSE
Nyelvvizsga-központ  és  az  Egyetemi  Könyvtár  (Zsidó  Könyvtár  és  Dokumentációs
Központ) munkatársait, az EHÖK-öt és a DÖK-öt;

(d) felügyeli a tanszékek, a szakok és a Doktori Iskola oktatási és kutatási tevékenységét;
(e) az Egyetemet érintő ügyekben véleményeivel, javaslataival segíti a rektor, a főtitkár és

a gazdasági vezető munkáját.

(�) A rektorhelyettses felelős�

(a) a feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek teljesítéséért;
(b) az Egyetem oktatási, akkreditációs és beszámolási feladatainak határidőre történő el-

végzéséért;
(c) a Munka Törvénykönyvében és jelen szabályzatban megfogalmazotts feladatok és köve-

telmények teljesítéséért.

(4) A rektorhelyettses tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a rektort.
(5) A rektorhelyettses munkáját az egyetemi vezetés többi tagjával együttsműködve köteles vé-

gezni.
(�) A rektorhelyettses megbízatása idején csak az Egyetemen láthat el vezetői feladatot.
(7) A rektorhelyettsest rektorhelyettsesi többletfeladatainak elvégzésért kereset-kiegészítés illeti

meg, mely a pótlékalap kétszerese.

XII. A rektor munkáját közvetlenül segítő egyéb vezetők és azok tanácsa

A főtitkár

49. § 

(�) A főtitkárt a rektor határozotts időre, legföljebb öt évre bízza meg. Megbízása többször is
megismételhető.

(2) A főtitkár a rektornak közvetlenül alárendelten �

(a) szervezi, vezeti, irányítja és ellenőrzi az Egyetem szervezeti egységeinek ügyintéző és
ügyviteli tevékenységét;

(b) igazgatási és jogi kérdésekben segíti a rektor és a rektorhelyettses munkáját;
(c) biztosítja az Egyetemen hozotts döntéseknek,  határozatoknak a jogszabályokkal  való

összhangját;
(d) a rektor vagy az egyetemi szabályzatok által meghatározotts esetekben döntési, intézke-

dési jog illeti meg, a hatáskörébe tartozó ügyekben igazgatási és ügyviteli intézkedése-
ket ad ki, feladatkörében, illetve a rektor által meghatározotts körben kiadmányozási
jogkört gyakorol ;

(e) felelős  azért,  hogy az  egyetemi  igazgatás  és ügyvitel  megfeleljen a  jogszabályok és
egyetemi szabályzatok rendelkezéseinek, a belső ellenőrzés keretében folyamatosan el-
lenőrizteti ezek érvényesülését;
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(f) a rektor által átruházotts hatáskörben gyakorolja a munkavédelemmel, a tűzvédelemmel
és a polgári védelemmel kapcsolatos irányítási és ellenőrzési feladatokat;

(g) előkészíti, szervezi és vezeti, valamint folyamatosan ellenőrzi az Egyetemen folyó szer-
vezet-, műszaki-, informatikai fejlesztési és beruházási tevékenységet;

(h) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket feladatkörében a vonatkozó jogszabályok
az egyetemi szabályzatok vagy a rektor a számára meghatároz;�

(i) felügyeli szenátusi határozatok végrehajtását;2

(j) gondoskodik a Szenátus határozatainak egyetemi megismertetéséről, mind az oktatók,
mind pedig a hallgatók közötts;�

(k) az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának betartását és betartatását ellenőrzi.4

(l) irányítja és szervezi az Egyetem „public relation” tevékenységét� a jegyzet- és könyvki-
adást, a pályázati tevékenységet, a propaganda-anyagok kiadását;

(m)  irányítja a gondnokság és az étkeztetés működését,
(n)  rendszeresen beszámol tevékenységéről a rektornak, illetve a Szenátusnak.

(�) A főtitkárt  munkájában  a  Rektori  Hivatal,  a Tanulmányi Hivatal,  valamint a Pénzügyi,
Gazdasági és Személyzeti Hivatal segíti.

A gazdasági vezető

50. § 

(�) A Pénzügyi, Gazdasági és Személyzeti Hivatalt a gazdasági vezető irányítja, akit a rektor
bíz meg, legföljebb öt évi időre. A megbízás több alkalommal ismételhető.

(2) A gazdasági vezető az Egyetem egységes gazdasági szervezetének felelős vezetője �

(a) felelős az Egyetem gazdálkodásáért és gazdasági ügyviteléért, azokat irányítja és szer-
vezi;

(b) közvetlenül irányítja a Pénzügyi, Gazdasági és Személyzeti Hivatal munkáját,
(c) felelős az Egyetem számviteli rendjéért, gazdasági, pénzügyi, számviteli munkájáért;
(d) az Egyetem egészét érintő gazdálkodási és pénzügyi intézkedéseket ad ki feladata köré-

ben, illetve a rektor által meghatározotts körben kiadmányozási és utalványozási jogo-
kat gyakorol ;

(e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket feladatkörében jogszabályok, egyetemi sza-
bályzatok, vagy a rektor számára meghatároznak;

(f) negyedévente írásban, részletesen beszámol a rektornak az Egyetem gazdasági helyze-
téről, illetve a gazdálkodásban tetts intézkedéseiről ;

(g) évente írásban, részletesen beszámol a Szenátusnak az Egyetem gazdasági helyzetéről,
illetve a gazdálkodásban tetts intézkedéseiről;

(h) a rektorral egyetértésben gazdálkodik az  Egyetem  központi alapjaival és a pénzügyi
keretekből származó eszközökkel;

(i) felelős az Egyetem leltárának rendjéért és személyügyi anyagainak naprakész állapotá-
ért;

� Módosítottsa a Szenátus 202�. június 24-i digitális ülése.
2 Módosítottsa a Szenátus 202�. június 24-i digitális ülése.
� Módosítottsa a Szenátus 202�. június 24-i digitális ülése.
4 Módosítottsa a Szenátus 202�. június 24-i digitális ülése.
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(j) a Szenátus elé terjeszti az Egyetem következő évi költségvetésére és a tárgyévi költség-
vetés felosztására vonatkozó javaslatokat;

(k) elkészíti a fönntartó által rendszeresen és időszakosan kért pénzügyi és gazdálkodási
jelentéseket, valamint az állami felügyeleti szervek által igényelt beszámolók pénzügyi
részeit.

A Rektori Tanács

5�. § 

(�) A Rektori Tanács (továbbiakban RT) a rektor munkáját segítő, véleményezési és javaslattsé-
teli jogkörrel fölruházotts testület, amelynek fő feladata a tervezetts egyetemi szintű képzési,
kutatási, gazdasági és igazgatási intézkedések véleményezése.

(2) Az RT döntési jogkörrel nem rendelkezik, munkarendjét maga határozza meg.
(�) A Rektori Tanács elnöke a rektor, rajta kívüli tagjai pedig hivataluknál fogva �

(a) a rektorhelyettses(ek),
(b) a főtitkár,
(c) a gazdasági vezető, a Doktori Iskola igazgatója és a könyvtárigazgató.

(4) Az RT ülését az elnök hívja össze.
(5) A Rektori Tanács szükségszerűen, de félévente legalább háromszor ülésezik.
(�) Az RT ülésére a napirendnek megfelelően az elnök meghívhatja az érintetts egységek veze-

tőit és az EHÖK elnökét, illetve mindazokat, akiket a napirend miatts szükségesnek tart.
(7) A Rektori Tanács üléséről nyolc napon belül emlékeztetőt kell készíteni. Az emlékesztető

Rektori Hivatal irattsárában helyezendő el és meküldendő a Rektori Tanács tagjainak.

XIII. Az Egyetem hivatalai

A Rektori Hivatal

52. § 

(�) A Rektori Hivatal (a továbbiakban RH) feladata, hogy

(a) ellássa a rektor, a Szenátus és az RT hatáskörébe tartozó ügyek adminisztratív előké-
szítését és a szükséges szervezési feladatokat;

(b) naprakészen vezesse a rektori és rektorhelyettsesi utasításokat, illetve ellássa az Egye-
tem iktatási rendszerének gondozását, felügyeletét;

(c) ellássa a rektor személyi titkársága teendőit, nyilvántartsa és koordinálja programjait.

(2) A Rektori Hivatal vezetőjét a rektor nevezi ki határozatlan időre.
(�) Az RH munkáját a Rektori Hivatal vezetője koordinálja.
(4) A Rektori Hivatal feladatai, különösen is �

(a) segíti a rektort feladat- és hatáskörének, továbbá az irányítása alatts álló vezetők, vala-
mint a felügyelete alatts álló szervezeti egységek tekintetében gyakorolt munkairányí-
tási, illetve felügyeleti jogkörének gyakorlásában;
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(b) ellátja  vagy  elősegíti  az  egyetemi  bizottsságokkal,  továbbá  rektor  által  összehívotts
egyéb testületekkel kapcsolatos titkári, koordinációs és ügyviteli feladatokat;

(c) ellátja a rektor és rektorhelyettses(ek) munkájával összefüggő szervezési, technikai és
adminisztrációs, ügyviteli, ügykezelési titkársági feladatokat;

(d) a rektor megbízásából kapcsolatot tart az Egyetem szervezeti egységeivel;
(e) koordinálja a rektor felelősségi körébe tartozó adatszolgáltatási tevékenységet, támo-

gatja a rektort a stratégiai, valamint operatív humánerőforrás-gazdálkodási tevékeny-
séggel járó feladatok elkészítésében;

(f) ellátja  a Rektori Tanácshoz, a Szenátus üléseihez, valamint a rektor által összehívotts
egyéb oktatói, kutatói értekezletekhez kapcsolódó koordinációs és ügyviteli feladato-
kat;

(g) ellátja az Egyetem és a rektor hazai és nemzetközi kapcsolataival, protokolltevékenysé-
gével, a szakmai és egyéb szervezetekkel és a rektor által kiemelt jelentőségűnek ítélt
rendezvényekkel, kapcsolatos feladatokat;

(h) támogatja a rektort a képzési és akkreditációs tárgyú feladatok ellátásában, és ennek
keretében az oktatás tartalmának, rendjének szabályozásával és egyes oktatást érintő
kérdésekkel kapcsolatos igazgatási jellegű feladatokat lát el, továbbá részt vesz a felső-
oktatás szakmai és oktatásirányítási szerveivel, intézményeivel történő kapcsolattsar-
tásban;

(i) kapcsolatot tart az EHÖK-kel a hallgatók képzését, tanulmányait érintő főbb szabály-
zatalkotási kérdésekben;

(j) előkészíti a kitüntetésekre és címadományozásokra vonatkozó rektori javaslatokat;
(k) ellátja az Egyetem saját halottsaival kapcsolatos kegyeleti feladatokat;
(l) kezeli a rektori az ügyiratokat, különösen fontos feladata az iktató- és mutatókönyvek

naprakész, szabályszerű vezetése.

(5) A Rektori Hivatal szervezetét és működési rendjét a rektor állapítja meg.

A Tanulmányi Hivatal

5�. § 

(�) A Tanulmányi Hivatal (továbbiakban � TH) az Egyetem intézményi szintű tanügyigazgatá-
si, oktatásszervezési, irányítási feladatainak koordinációjáért, azok végrehajtásáért és el-
lenőrzéséért felelős szervezeti egység.

(2) A Tanulmányi Hivatalt élén a hivatalvezető áll, akit a hivatalvezetői tevékenységéért kere-
set-kiegészítésként a pótlékalap 50%-a illeti meg.

(�) A TH feladata a hallgatók tanulmányi és személyi ügyeinek intézése, a vizsgák előkészíté-
se, a hallgatói nyilvántartások vezetése, a hallgatókkal összefüggő egyéb ügyek intézése, a
hallgatók adatainak teljes körű kezelése, tanulmányi ügyintézése a beiratkozástól az okle-
vél kiadásáig, hivatalos igazolások és másolatok kiadása.

(4) A Tanulmányi Hivatal az intézményi és szakakkreditációkhoz szükséges hallgatókkal kap-
csolatos adatbázisokat működteti, aktualizálja, adatokat szolgáltat, az adatok elemzi.

(5) A TH Szakmai tevékenységét a főtitkár irányítja.
(�) A Tanulmányi Hivatal további feladat- és hatásköreit a rektor állapítja meg.
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A Pénzü�i, Gazdasági és Személyzeti Hivatal

54. § 

(�) A Pénzügyi, Gazdasági és Személyzeti Hivatal az Egyetem gazdálkodásával, pénzügyeivel,
az alkalmazottsak személyi ügyeivel kapcsolatos tevékenységeket, úgymint �

(a) ellátja a költségvetés tervezésével és fölhasználásával, az egyetemi munkaerő gazdálko-
dással, az állami adatszolgáltatással, a gazdasági folyamatba építetts belső ellenőrzéssel,
az  Egyetem  fenntartásával,  üzemeltetésével,  az  energiagazdálkodással,  személyzeti-,
műszaki- és egyéb fejlesztésével kapcsolatos pénzügyi és gazdasági feladatokat;

(b) szervezi és végzi az egyetemi költségvetés fölhasználásáról és a gazdálkodásról szóló
beszámolók  összeállítását,  értékelését  és  az  illetékes  egyetemi  testületek és  felettses
szervekhez történő előterjesztését;

(c) összeállítja az Egyetem Gazdálkodási Szabályzatát és az Egyetem egészét érintő, a gaz-
dálkodás, a pénzügyi elszámolás és a vagyonnyilvántartás rendjére vonatkozó szabály-
zatokat;

(2) A Pénzügyi, Gazdasági és Személyzeti Hivatalt az Egyetem rektorának közvetlenül aláren-
delt gazdasági vezető irányítja.

Kommunikációs Iroda

55. § 

(�) A Kommunikációs Iroda (a továbbiakban � az Iroda, illetve KI) felel az Egyetem kommuni-
kációs és protokolláris tevékenységéért.

(2) KI feladata az Egyetem hírnévének, társadalmi megítélésének, valamint a munkatársi és
hallgatói  identitás  megerősítésén  keresztül  az  Egyetem  pozíciójának  megszilárdítása,  a
hallgatói létszám megtartása, illetve növelése, potenciális támogatók fikgyelmének fölkelté-
se. E tevékenység keretében az Iroda gondoskodik az egyetemmel kapcsolatos minőségi,
médiaképes,  fölhasználóbarát,  hivatalos  és  autentikus,  interaktív,  erős  belső marketing-
szemléletű kommunikációra, média- és partnerkapcsolat szervezésre, kapcsolatépítésre és
együttsműködésre épülő tájékoztatásról. Emelletts gondozza az Egyetem hivatalos honlapját,
javaslatot tesz annak fejlesztésére.

(�) Az Iroda járulékos feladata továbbá az egyetemi rendezvényeken fényképek készítése, saj-
tófikgyelés, az Egyetem arculati elemeire való javaslattsétel, a reprezentációs anyagok elké-
szítése, PR-tevékenység, médiakapcsolatok kialakítása és ápolása, valamint a honlapon az
Egyetem híreinek naprakész megjelenítése.

(4) A KI a (�) bekezdésben taglalt feladatainak végrehajtása érdekében szorosan együttsműkö-
dik  a Rektori  Hivatallal,  az Egyetemi Hallgatói  Önkormányzattsal,  valamint az  Egyetem
fönntartójával.

(5) Az Iroda feladata a tudományos pályázatok fikgyelése,  illetve az erről szóló információk
megosztása.
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(�) A Kommunikációs Irodát a rektor közvetlen irányítása alatt álló, a társadalmi kapcsolattsar-
tásért és sajtókommunikációért felelős rektori titkár vezeti.

(7) Az iroda vezetőjét a rektor nevezi ki.

XIV. Oktatási, kutatási és szolgáltatási szervezeti egységek és azok vezetői

Az Egy�etemi Könyvtár

Nftv. 14. § (2) A felsőoktatási intézmény könyvtára, könyvtári rendszere szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási
feladatokat ellátó nyilvános tudományos közgyűjtemény, amely muzeális intézményi, levéltári funkciót is elláthat. Az
állami egyetemi könyvtárak biztosítják a hagyományos és virtuális tanulási környezetet, a tananyagok és a szakiroda -
lom elérhetőségét, tudománymetriai szolgáltatásokat nyújtanak, ellátják az intézmény tartalomgazdai feladatait, to -
vábbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló törvényben meghatáro-
zott nyilvános könyvtári, valamint szak- és felsőoktatási könyvtári feladatokat. Az egyetemi könyvtárak az országos
Dokumentum-ellátási Rendszerből – jogszabályban meghatározottak szerint – támogatást kapnak. 
1997. évi CXL. tv.(a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) 55. §-ban részlete -
zett nyilvános könyvtári, valamint ugyanezen tv. 63. §-ban részletezett, a tudományos és szakkönyvtári ellátás körébe
tartozó feladatok.
2001. évi LXIV. tv. 46. § (1) E törvény alapján védettnek minősülnek a muzeális intézményekben, a levéltárakban, a köz -
gyűjteményként működő kép- és hangarchívumokban, valamint a könyvtárakban muzeális dokumentumként a (2) be -
kezdésben meghatározott módon nyilvántartott kulturális javak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti védelem

[…]

b) könyvtár esetében az állomány-nyilvántartásban rögzített muzeális dokumentumot,

[…]

illeti meg.

5�. § 

(�) Az Egyetemi Könyvtár (Zsidó Könyvtár és Dokumentációs Központ, rövidítetts nevén OR-
ZSE Könyvtár, a továbbiakban� Könyvtár) az Egyetem integráns része, annak szakmailag
autonóm, tudományos, oktató és szolgáltató intézménye, amely a tanároknak és a hallga-
tóknak nyújtotts szolgáltatásokon túl, nyilvános könyvtári és szakkönyvtári funkciókat is
ellát. 

(2) A Könyvtár szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási feladatokat ellátó, nyilvános tu -
dományos közgyűjtemény, egyetemi könyvtár. Alapfeladata, az Egyetem oktatói, tudomá-
nyos és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi tartalomszolgáltatás és könyvtári
információszolgáltatás. Mind az oktatók, illetve a kutatók, mind pedig a hallgatók számára
biztosítja a hagyományos és virtuális tanulási környezetet, a tananyagok és a szakirodalom
elérhetőségét, az (5) bekezdésben meghatározottsak szerinti tudománymetriai szolgáltatáso-
kat nyújt, a kezelésében álló közgyűjtemény összefüggésében ellátja az Egyetem tartalom-
gazdai feladatait, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a
közművelődésről szóló törvényben meghatározotts nyilvános könyvtári, valamint szak- és
felsőoktatási könyvtári feladatokat.

– 57 –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

(�) A Könyvtár folyamatosan beszerzi  –  alapítása óta  – az egyetemes és magyar zsidóság
hittsudományának, kultúrájának, történetének alapvető forrásait, megjelent legújabb szak-
irodalmát, továbbá általában a társadalomtudományok területén olyan dokumentumokat,
amelyek jelentőségüknél fogva, illetve az OR-ZSE oktató-kutató feladatai folytán szüksége-
sek. Az így létrejövő muzeális gyűjteményeket (ősnyomtatvány-, könyv-, kisnyomtatvány-
és kéziratgyűjteményt) és további könyvtári dokumentumokat – fikgyelembe véve a kultu-
rális örökség védelméről szóló törvényt – szakszerűen kezeli, megőrzi, nyilvántartja, a leg-
újabb módszerekkel feltárja és hozzáférhetővé teszi. 

(4) A Könyvtár további feladata olyan fölhasználóbarát szolgáltató könyvtári rendszer kialakí-
tása és magas színvonalú működtetése, mely a zsidó vallás és kultúra országos és közép-
európai tudásközpontjaként alkalmazkodik az egyetemi, országos és nemzetközi feladatok-
hoz.

(5) A Könyvtár felügyeli és koordinálja az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló ok-
tatók és tudósok auditált tudománymetriai mutatóinak és mérőszámainak jogszabály sze-
rinti nyilvántartását (Magyar Tudományos Művek Tára, a továbbiakban � MTMT).

(�) Az Egyetemi Könyvtár igazgatóját a rektor nevezi ki legföljebb 5 éves időtartamra és gya-
korolja  felettse  a  munkáltatói  jogokat.  A megbízás  több alkalommal  megismételhető.  A
Könyvtár igazgatójának közvetlen felettsese az Egyetem rektora. 

(7) Az Egyetemi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) a Szenátus hagyja
jóvá, amely a Könyvtár igazgatójának feladatait és a Könyvtár működési rendjét tartalmaz-
za.

(8) A Könyvtár igazgatója javaslatot tesz a rektornak, a Szenátusnak, illetve a Könyvtári Bi-
zottsságnak a Könyvtár működésére és fejlesztésére vonatkozóan. A Könyvtár éves szakmai
beszámolóját a Könyvtár igazgatójának előterjesztésére a Szenátus értékeli és fogadja el. A
Könyvtár szakmai és törvényességi felügyeletét a rektor látja el.

(9) Az Egyetemi Könyvtár Fenntartója az Egyetem és a MAZSIHISZ, a könyvtár folyamatos és
rendeltetésszerű működéséhez, a fölsorolt alapfeladatok ellátásához szükséges feltételeket,
fejlesztéseket az Egyetem és a MAZSIHISZ biztosítja.

Gyakorlati Szakmódszertani Központ

57. § 

(�) A Gyakorlati  Szakmódszertani  Központ (a továbbiakban � Központ)  az Egyetemen folyó
képzések gyakorlati megvalósításáért és a gyakorlatszervezés céljából létrehozotts szerveze-
ti egység.

(2) A központ feladata, hogy az egyes szakok tanterveiben szereplő, az Egyetem fönntartójá-
nak irányítása alatts álló, külső helyszíneken folyó gyakorlatok (pasztorális gyakorlat, rab-
bivizsga előttsi gyakorlat, iskolai gyakorlatok) intézményesítetts eljárását kidolgozza, a rek-
torral  ellenjegyeztesse  és  folyamatában  felügyelje.  A  gyakorlati  képzésben  résztvevő
partnerintézmények  (hitközségek,  közoktatási  és  egyéb  intézmények)  kiválasztásának
szempontrendszerét kidolgozza és azok képzésbe történő tervszerű bevonásának jogi ga-
ranciáit (megállapodások, szerződések) kidolgozza, nyilvántartsa és gondozza, illetve lefek-
tesse a potenciális gyakorlati helyek engedélyezésének szempontjait, a gyakorlóhelyekkel
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szemben támasztotts minimális elvárásokat, valamint a gyakorlati munka értékelésének a
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mellékletét képző dokumentált eljárásrendjét.

(�) �

(4) 2

Felnőttaképzési Központ

58. § 

(�) A Felnőttsképzési Központ (a továbbiakban� Központ vagy röviden FK) az Egyetem oktatási
szolgáltató szervezeti egységeként a fönntartó hitközségei különleges igényének fikgyelem-
bevételével személyre szabotts, kis és nagyobb csoportos, illetve rövid idejű képzéseket, to-
vábbképzéseket indít, és az azokkal kapcsolatos oktatásszervezési feladatokat látja el.

(2) Az FK végzi az OR-ZSE szervezésében indítotts OKJ-s képzések, tanfolyami képzések, peda-
gógus továbbképzések, szakirányú továbbképzési szakok előkészítését, szervezését és lebo-
nyolítását, a képzések nyilvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak ellátá-
sát. Ebben a feladatkörében az FK

(a) a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezdeményezi és ellátja a képzések engedélyez-
tetésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos előkészítő feladatokat,

(b) elkészíti a tervezetts képzések önköltségszámítását,
(c) részt vesz a tájékoztatási folyamatokban,
(d) gondoskodik a fölvételt nyert résztvevők megfelelő tájékoztatásáról,
(e) megszervezi a képzések lebonyolítását, valamint a vizsgáztatást, illetve elvégzi a szük-

séges adminisztrációs feladatokat,
(f) az e-learning rendszerű képzés esetén részt vesz az informatikai rendszer üzemelteté-

sében, szervezi a személyes konzultációkat, a vizsgákat és azok lebonyolítását,
(g) koordinálja a képzések tananyag-fejlesztési munkálatait, a vizsgakérdések kidolgozását

és ezek szabályrendszerének összeállítását.

(�) A Felnőttsképzési Központ a Szenátus által jóváhagyotts féléves képzési program keretében,
a rektor felügyelete alatts végzi a munkáját, a felnőttsképzéssel kapcsolatos képzésfejlesztést
és oktatást az érintetts oktatási egységek bevonásával biztosítja. A Felnőttsképzési Központ
félévi beszámolóját a Szenátus fogadja el.

(4) Megfelelő képzések hiányában a Központ munkája szüneteltethető.
(5) A Felnőttsképzési Központ látja el a képzések engedélyeztetésével, nyilvántartásba vételével

kapcsolatos előkészítő feladatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
(�) Az FK vezetőjét a Szenátus javaslatára a rektor nevezi ki.

Az Egy�etem tanzsinagógája

59. § 

(�) A tanzsinagóga az Egyetem kettsős feladatkörű szervezeti egysége �

� Törölte a Szenátus 2020. február 28-i ülése.
2 Törölte a Szenátus 2020. február 28-i ülése.
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(a) valláspedagógiai és szakmódszertani feladatokat lát el, amennyiben zsinagógai gyakor-
latok helyszíne (בית התפלה ובית המדרש) és

(b) istentiszteleti és hitéleti feladatokat is teljesít (בית הכנסת), amennyiben ottshont ad a
fönntartó egyik hitközségének (ק׳׳ק בית יהודה).

(2) Az (�) bekezdés (a) albekezdése szerinti feladatkörében a tanzsinagóga a rektor felügyelete
alatts áll. Ha a rektor nem rendelkezik rabbioklevéllel (התרת־הוראה), akkor felügyeleti jogát
az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló, rabbi végzettsségű munkatárs közremű-
ködésével gyakorolja. A rektor köteles arra törekedni, hogy lehetőség szerint az őt képvi -
selő, a rektori felügyeleti jogokat gyakorló rabbi egyszersmind a MAZSIHISZ hitközségé-
nek rabbija is legyen. Az (�) bekezdés (b) albekezdése szerinti funkciójában a tanzsinagóga
a fönntartó taghitközsége rabbijának a felügyelete alatts áll, és az Egyetemtől teljes önkor-
mányzati  függetlenségben, a zsidó vallás hagyományainak, elsődlegesen is  a felelősségi
elvnek megfelelő módon, alulról szerveződő formában, saját szabályzata és szokásjoga sze-
rint ( על־פי מנהגי המקום ונוסח עדות אשכנז כפי שהם פיתחו ביהדות נאולוגית ברוחה של 

.működik ( האסכולה הפוזיטיבית-היסטורית
(�) Az (�) bekezdés (b) albekezdése szerinti feladatkör ellátásához szükséges forrásokat a fönn-

tartó bocsájtja rendelkezésre, illetve a tanzsinagógában működő hitközség mint olyan te-
remti elő.

(4) A tanzsinagóga berendezésének bármilyen jellegű változtatása kizárólag az Egyetem és a
tanzsinagógában működő hitközség vezetésének egyetértésével, a fönntartó jóváhagyásá-
val történhetik.

(5) Az Egyetem a tanzsinagógában működő hitközség számára az egyetemi honlapon belül, az
intézményével azonos arculatú, de minden más vonatkozásban teljesen önálló szekciót biz-
tosít, a hitközségi oldalak szerkesztéséhez segítséget nyújt, de az azok fölöttsi felügyelet tel-
jes felelősségét a hitközség világi vezetőségére, illetve az őket képviselő hitközségi elnökre
.ruházza át (ראש הקהל)

(�) A tanzsinagóga frigyszerkényében elhelyezetts tóra-tekercsek, egyéb kegy- és berendezési
tárgyak egy része az Egyetem tulajdonát képzi, fennmaradó része a hitközség tulajdonát
gyarapító adomány. Az egyetemi tulajdonú tekercsekről leltár készítendő és az  Egyetem
leltárában tartandók nyilván.

(7) Az Egyetem tulajdonában lévő tóra- és egyéb tekercsek állagmegóvása, a vallási előírások-
nak (כהלכות ספרי קודש) megfelelő javíttsatása, restaurálása az Egyetem feladata.

A tanszékek, szervezeti rendjük és működésük elvei

�0. § 

(�) A tanszék az az önálló szervezeti egység, amely ellátja legalább egy tantárggyal összefüg-
gésben a képzés, a tudományos, illetve művészeti kutatás, valamint az oktatásszervezés fel-
adatait. A tanszék gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik, de a decentralizált gazdálkodás
szabályai szerint a hatáskörébe utalt egyes előirányzatok, eszközök fölötts önálló döntési jo-
gosultsággal bír.
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(2) Tanszék akkor létesíthető, ha

(a) az érintetts oktatók valamely diszciplína körében oktatnak, illetve kutatnak,
(b) a  létesítendő tanszéknek legalább három főállású oktatója  van,  akik közül  legalább

kettsőnek tudományos fokozata van.

(�) A tanszék felelős vezetője a tanszékvezető.
(4) Az Egyetemen a tanszék demokratikus fórumaként működik a tanszéki értekezlet (a továb-

biakban� értekezlet), amelyet a tanszékvezető szükség szerint, de legalább félévenként egy-
szer köteles összehívni a tanszéki alkalmazottsi jogviszonyban álló oktatói és kutatói rész-
vételével.

(5) Az értekezlet főbb feladatai �

(a) a tanszékvezető beszámoltatása a szervezeti egység elmúlt időszaki tevékenységéről és
a következő időszak feladatairól;

(b) a tanszék következő időszakra szóló feladatainak, fejlesztési elképzeléseinek vélemé-
nyezése, ezekre vonatkozó ajánlások kialakítása;

(c) a rektor fölkérésére az egyetemi fejlesztési programok véleményezése.

(�) �

(7) A tanszéki értekezlet döntési hatáskörei különösen�

(a) a tantárgyi programok meghatározása;
(b) a vizsgakövetelmények meghatározása;
(c) a tananyagok meghatározása;
(d) a tanszék kutatási terveinek meghatározása.

(8) A tanszéki értekezlet javaslatot tehet �

(a) a tanszéki oktatói és kutatói állások betöltésére;
(b) a „professor emeritus” cím adományozására.

(9) A tanszéki értekezlet véleményt nyilvánít különösen a tanszékvezető megbízásáról.
(�0) A tanszéki értekezletet a tanszékvezető vezeti, tagjai – foglakoztatásuk jellegére tekintet

nélkül – a tanszék oktatói, kutatói, továbbá a tanszék alkalmazottsai.
(��) Az egyes tanszékek életre hívását, illetve megszüntetését a Szenátus határozza meg a rek-

tor előterjesztésére.

A tanszékvezető

��. § 

(�) A tanszékek oktató és tudományos kutató munkáját adminisztratív értelemben a tanszék-
vezető irányítja.

(2) A tanszékvezetőt a tanszéki értekezlet javaslatára (lásd fentebb a �0.§ (8) bekezdésének (a)
albekezdését), a  Szenátus előterjesztése alapján a rektor bízza meg, legföljebb öt évre, a
megbízás többször hosszabbítható.

(�) A rektor dönthet úgy, hogy a tanszékvezetői beosztást pályáztatás útján rendeli betölteni.

� Törölte a Szenátus 2020. február 28-i ülése.
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(4) A pályáztatási és elbírálási folyamatra vonatkozóan a Foglalkoztatási Követelményrend-
szer �2�. §-ának rendelkezései a mérvadóak.

(5) A tanszékvezető megbízatása idején csak az Egyetemen láthat el vezetői feladatot.
(�) Tanszékvezető az Egyetemmel munkaviszonyban álló  jelentős  hazai és nemzetközi tudo-

mányos  teljesítményt  fölmutató egyetemi,  főiskolai  tanár  vagy egyetemi  docens  lehet.
Szakmai kompetenciájának, kutatási területének összhangban kell állnia tanszéke profikljá-
val, szakterületén pedig a tudománymetria mércéivel igazolt szakmai gyakorlattsal és telje-
sítménnyel kell rendelkeznie.

(7) A Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék vezetőjének a fentieken túl az Országos Rabbi-
képző-Zsidó Egyetem által elismert „rabbi” végzettsséggel és szakképzettsséggel is kell ren-
delkeznie.

(8) Tanszékvezetői  feladatok  ellátására  a  rektor  (�) bekezdésben megfogalmazotts feltételek
nem teljes körű megléte, vagy eredménytelen pályázati eljárás esetén – kivételesen, indo-
kolt esetben, átmeneti jelleggel – alacsonyabb minősítettsségű, az Egyetemmel teljes mun-
kaidejű foglalkoztatási jogviszonyban álló oktatónak is adhat megbízást.

(9) A (8) bekezdésben leírt módon kinevezésre kerülő tanszékvezető mandátumát legföljebb
egy éves időtartamra kapja és munkaköri beosztásának használata során tartozik különle-
ges státusát akként föltüntetni („Dr. X. Y., mb. tanszékvezető”).

(�0) A (8) bekezdésben tárgyalt megbízást a rektor a tanszéki értekezlet kifejezetts kérésére, il-
letve eredménytelen pályáztatás esetén egy-egy évvel hosszabbíthatja.

A tanszékvezetői munkakör jellemzői

�2. § 

(�) Közvetlen felettsese az Egyetem rektora.
(2) Közvetlen beosztottsjai az általa vezetetts tanszék összes oktatója, kutatója, tanára, illetve

óraadója.
(�) A tanszékvezetői megbízás megszűnik az Nftvv.-ben írt eseteken túl a tanszék megszűnése

vagy más tanszékkel történő egyesülése, illetve szétválása esetén.
(4) A tanszékvezető feladatköre �

(a) képviseli a tanszéket mint önálló oktatási szervezeti egységet.
(b) a  tanszék  elméleti  és  gyakorlati  oktató  és  tudományos  munkájának  adminisztratív

megszervezése,  összefogása,  irányítása;  a  tanszék  szervezeti  jellegű  képviselete  az
Egyetem vezetői, a Szenátus tagjai, valamint külső szakmai testületek előtts;

(c) elkészíttseti a tanszék által oktatotts tantárgyak tantárgyleírását és átadja a szakfelelős-
nek szakmai ellenőrzésre és közzétételre;

(d) a tanszék oktatóinak, óraadó tanárainak és hallgatóinak javaslatait fikgyelembe véve
meghatározza az aktuális feladatokat, és felosztja azokat a munkatársak közt;

(e) ellenőrzi a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat betartását, valamint az oktatás és számon-
kérés színvonalát;

(f) az akkreditációs követelmények folyamatos követése, a szükséges jelentések, kimuta-
tások elkészíttsetése a szakfelelős felügyelete alatts és szakmai irányítása melletts;
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(g) az Egyetem többi tanszékével és szakfelelőseivel, valamint más felsőoktatási intézmé-
nyek társtanszékeivel történő kapcsolattsartás;

(h) a tanszék képviselte tudományág elméleti és gyakorlati fejlődésének fikgyelemmel kísé-
rése;

(i) a tanszékén folyó oktatással és kutatással kapcsolatos szervezési tevékenységek koor-
dinálása;

(j) a tanszékeken folyó hallgatói munka felügyelete, a demonstrátorok, doktoranduszok,
gyakornokok, valamint tanársegédek szakmai, illetve oktatói tevékenységének folya-
matos koordinálása és ellenőrzése, a szakfelelőssel együttsműködve a tanszéken folyó
tudományos műhelymunka, diákköri élet, tantervi és kutatási programok kidolgozásá-
nak előmozdítása.

(k) A tanszékvezető tanévenként, megadotts szempontok szerint írásbeli beszámolási köte-
lezettsséggel tartozik a rektornak, illetve a Szenátusnak.

(5) A tanszékvezető a ��. § (8)-os bekezdésének értelmében a szakfelelőst mint olyat nem fel-
ügyeli és nem utasíthatja.

(�) A tanszékvezető hatáskörében

(a) rögzíti munkaköri leírás formájában a tanszéken dolgozók feladatait, hatáskörét, fele-
lősségét és ellenőrzi annak betartását;

(b) irányítja, ellenőrzi és a szakfelelőssel együttsműködve értékeli a tanszéken dolgozó ok-
tatók, óraadó tanárok munkáját;

(c) a tanszéket érintő ügyekben véleményével, javaslataival segíti az Egyetem vezetésének
munkáját.

(7) A tanszékvezető felelős

(a) az általa vezetetts tanszék jogszerű és színvonalas működtetéséért;
(b) a hatás- és feladatkörébe tartozó tevékenységek maradéktalan teljesítéséért;
(c) a tanszék oktatási, kutatási és beszámolási feladatainak megszabotts határidőre történő

elvégzéséért;
(d) a Munka Törvénykönyvében és az Egyetem szabályzataiban a tanszékek vonatkozásá-

ban megfogalmazotts feladatok teljesítéséért.

(8) A tanszékvezetőt a tanszékvezetői megbízásához kapcsolódó többletfeladatokért a minden-
kori intézményi pótlékalap �00%-át kapja kereset-kiegészítésként.

A szakfelelős

Nftv. 26. § (3) Az oktató – függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot – az intéz -
mény működési feltételei meglétének mérlegelése során egy felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. Az okta -
tó, írásban adott nyilatkozata határozza meg, hogy melyik az a felsőoktatási intézmény, amelyiknél figyelembe lehet őt
venni.
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet, 5. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
1. Alapképzési szak indításának feltételei:
[…]
c) a szakfelelős személye az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktató,
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aki az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerint az érintett felsőoktatási intézményt jelölte meg (a továbbiakban: első helyen
foglalkoztatott oktató),
d) a szakfelelős egyidejűleg egy alapképzési szakért felelős,
e) az önálló szakképzettséget adó szakirányért felelő személy az intézmény teljes munkaidőben első helyen foglalkozta-
tott oktatója, […]
2. Mesterképzési szak indításának feltételei:
[…]
c) a szakfelelős személye az intézmény teljes munkaidőben, első helyen foglalkoztatott oktatója, aki tudományos foko-
zattal és oktatott területén elismert szakmai referenciával (projektvezetés, kutatási eredmény stb.) rendelkezik,
d) a szakfelelős egyidejűleg egy mesterképzési szakért felelős,
e) a törzsanyag ismeretköreinek intézményi felelősei tudományos fokozattal rendelkeznek és legalább kétharmaduk az
intézmény első helyen foglalkoztatott oktatója,

��. § 

(�) Az Egyetem formális belső mechanizmusokat alkalmaz szakjainak minőségbiztosítási nyo-
mon követésére és rendszeres belső értékelésére. A szak monitorizálása és időszakos felül-
vizsgálata biztosítja a szakos képzés folyamatos időszerűségét és érvényességét. Ennek esz-
közrendszerét az ellenőrzés és a beszámolás jelenti.

(2) A szakfelelős mindezek szellemében az alapképzési, a mesterképzési, valamint a szakirá-
nyú továbbképzési szak tartalmáért, a teljes képzési folyamatért, s annak tudományos szín-
vonaláért felelős, hatáskörrel rendelkező, az adotts szak oktatásáért felelős szervezeti egysé-
geket szakmai értelemben vezető személy.

(�) Az alap- és mesterképzési szak felelőse épp ezért az Egyetemmel teljes munkaidőben fog-
lalkoztatási jogviszonyban álló, tudományos fokozattsal rendelkező olyan a �2�. § (�) bekez-
dése szerinti vezető oktató, aki rendelkezik „egyetemi” vagy „főiskolai tanár”, az „egyetemi
docens” munkaköri címek valamelyikével, teljes munkaidőben foglalkoztatotts oktató,, s aki
egyszersmind az adotts szak legalább egy tantárgyának a felelőse is. Szakmai kompetenciá-
ja, kutatási területe összhangban kell legyen a szak képzési programjával. Szakterületén a
tudománymetria elfogadotts mércéi szerint igazolt szakmai gyakorlattsal és teljesítménnyel
rendelkezzék, amit magyar és idegen nyelvű releváns publikációk sora, valamint eredmé-
nyes kutatás, projektvezetés és/vagy doktori témavezetés igazol.

(4) Alapszak felelőse kivételes esetben – ha másként nem oldható meg – „főiskolai docens”
munkaköri címmel rendelkező munkatárs is lehet.

(5) Szakirányú továbbképzés felelőse kivételes és méltánylandó esetben művész- és teológiai
tanár is lehet.

(�) A szakfelelős irányítja az alap- és mesterképzési, valamint a szakirányú továbbképzési sza-
kok monitorizálását, az oktatói munkát, valamint a szakkal kapcsolatos tudományos kuta-
tásokat.

(7) A szakfelelőst a Szenátus előterjesztése alapján a rektor bízza meg. A szakfelelősi megbíza-
tás legföljebb öt évre adható, ugyanakkor többször meghosszabbítható. A szakfelelősi meg-
bízáskor a rektor köteles fikgyelembe kell venni az Oktatási Hivatal és az Magyar Felsőokta-
tási  Akkreditációs  Bizottsság szakfelelősökre  vonatkozó előírásait,  javaslatait  és  tartozik
döntését kellő szakmai körültekintéssel meghozni.
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(8) A szakfelelős tevékenységét közvetlenül a rektor felügyeli.

�4. § 

(�) A ��. § egyes bekezdéseiben leírtakból fakadóan a szakfelelős az adotts szaktudományos
képzés minőségének elsődleges és legfőbb felelőse, aki felügyeleti munkájával és bizonyí-
totts szakmai, tudományos kvalitásaival szavatolja az egyetemi oktatómunka minőségét. A
szakfelelős

(a) elkészíti és aktualizálja az általa irányítotts képzés, illetve akkreditációs anyagát;
(b) gondoskodik a mintatanterv közzétételéről;
(c) elkészíti az általa irányítotts képzés szemeszterenkénti ütemtervét;
(d) javaslatot tesz a tanszékvezetőknek a szakján oktatók személyének kijelölésére;
(e) jóváhagyja a tantárgyleírásokat;
(f) koordinálja a szakon történő oktatást és a tantárgyfelelősök munkáját;
(g) ellenőrzi az általa irányítotts képzés oktatási folyamatát;
(h) gondoskodik a tantárgyfejlesztésről és a minőségbiztosításról;
(i) koordinálja a szakmai gyakorlatokkal összefüggő feladatokat;
(j) felel a minőségbiztosítási követelményeknek a képzési folyamatban történő érvényesí-

téséért;
(k) javaslattsételi joga van más szakon, illetve más intézményben teljesítetts tanulmányi kö-

telezettsségek elismerésére;
(l) ellenőrzi a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat betartását, valamint az oktatás és számon-

kérés színvonalát;
(m) az akkreditációs követelmények folyamatos követi, az azoknak való folyamatos megfe-

lelést ellenőrzi, a szükséges jelentéseket, kimutatásokat elkészíti ;
(n) képviseli a szakot belső és külső fórumokon, különös tekintettsel a Magyar Felsőoktatá-

si Akkreditációs Bizottsság és az Oktatási Hivatal előttsi reprezentációra;
(o) fikgyelemmel kíséri a szakokhoz kapcsolódó tudományos diákköri tevékenységet;
(p) segíti az intézményi koordinátor munkáját az oktatói és hallgatói mobilitással kapcso-

latban;
(q) kapcsolatot tart az Egyetem tanszékeivel;
(r) a tanszék oktatói, óraadó tanárai által megtartotts órák igazolása;
(s) tanévenként, megadotts szempontok szerint írásbeli beszámolási kötelezettsséggel tarto-

zik a rektornak, illetve a Szenátusnak.

(2) A szakfelelős hatáskörében

(a) gondoskodik a tantárgyfejlesztésről és a minőségbiztosításról;
(b) ellenőrzi és értékeli a szakon dolgozó oktatók, óraadó tanárok munkáját;
(c) véleményezi a hallgatók Tanulmányi, Vizsgaügyi és Szociális Bizottsság és a Kreditátvi-

teli Bizottssághoz validáció, valamint kreditátvitel és tantárgy-ekvivalencia kimutatása
céljából benyújtotts kérelmeit, igény szerint bevonva a folyamatba az érintetts tantárgy
felelősét;
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(d) a szakot érintő ügyekben véleményével, javaslataival segíti az Egyetem vezetésének
munkáját.

(�) A szakfelelős szakmai felelősséggel tartozik �

(a) az általa vezetetts szak jogszerű és színvonalas működtetéséért;
(b) a hatás- és feladatkörébe tartozó tevékenységek maradéktalan teljesítéséért;
(c) a szak oktatási és beszámolási feladatainak megszabotts határidőre történő elvégzésé-

ért;
(d) a jelen szabályzatban megfogalmazotts feladatok és követelmények teljesítéséért.

(4) A tanári mesterszak szakképzettsség felelőseinek feladatköre megegyezik a szakfelelősök
feladatkörével, azzal a kiegészítéssel, hogy munkájukat a tanári mesterszak szakfelelősé-
nek koordinálásával végzik.

(5) A szakfelelőst a munkakörén túl végzendő, szakfelelősi megbízásához kapcsolódó többlet-
feladatokért  a  mindenkori  intézményi  pótlékalapot  kapja  kereset-kiegészítésként.  Ha
ugyanazon oktató alapszak és ráépülő mesterszaknak is felelőse, akkor szakfelelősként a
pótlékalap másfélszerese illeti meg.

A tantár�felelős

�5. § 

(�) A tantárgyfelelős egy vagy több tantárgy egyetemi szintű gondozója. Felelős a tantárgy te-
matikájának kidolgozásáért, a tantárgy oktatásának tartalmi vonatkozásaiért, valamint a
tantárgy fejlesztéséért. Meghatározza az oktatásmódszertani és teljesítményértékelési kö-
vetelményeket. Tevékenysége során szem előtts kell tartania a szakfelelős útmutatásait a
szak képzési céljaival és a hallgatók által elsajátítandó szakmai kompetenciákkal kapcsolat-
ban. Az egyes alap- és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatási szakképzések tantárgy-
felelőseit a (2)-(4) bekezdésben meghatározotts feltételeknek megfelelő személyek közül az
tanszékvezető és a szakfelelős javaslatára, az Oktatási Bizottsság véleménye alapján a rek-
tor, a szakirányú továbbképzés tantárgyfelelőseit rektorhelyettses bízza meg.

(2) Az  adotts szak  képzési  céljának,  hallgatók  által  elsajátítandó  szakmai  kompetenciáknak
megfelelően a tantárgyfelelős �

(a) javaslatot tesz a szakfelelős számára

(i) a tárgy megnevezésére,
(ii) a tantervben történő elhelyezésére,
(iii) az oktatás formájára (előadás, gyakorlat),
(iv) a heti óraszámára,
(v) a számonkérés módjára,
(vi) az előtanulmányi rendre vonatkozóan és

(b) kidolgozza, valamint folyamatosan korszerűsíti a tantárgyi tematikát,
(c) meghatározza a tárgyhoz tartozó kötelező és ajánlotts irodalmat,
(d) kapcsolatot tart az adotts szak szakfelelősével, a (b)–(c) albekezdésben meghatározottsa-

kat vele egyetértésben fejleszti,
(e) a tárgy egységes színvonalon történő oktatása és az optimális erőforrás-fölhasználás
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érdekében egyeztet az érintetts tanszék(ek) vezetőjével/vezetőivel, összefogja az adotts
tárgy oktatóit, irányítja, segíti munkájukat,

(f) aktívan részt vesz a tárgy oktatásában mint annak oktatója, vagy az oktatási folyama-
tok ellenőrzője.

(�) Alapképzés és felsőoktatási szakképzés tantárgyfelelőse �

(a) teljes munkaidőben, vagy egyéb módon foglalkoztatotts,
(b) tudományos fokozata (PhD, CSc, DLA) van,
(c) az  oktatotts területen elismert  szakmai  referenciát  tud  fölmutatni  és  rendelkezik  az

alábbi munkaköri címek valamelyikével �

(i) egyetemi tanár vagy tudományos tanácsadó;
(ii) kutatóprofesszor;
(iii) főiskolai tanár;
(iv) egyetemi docens vagy tudományos főmunkatárs;
(v) főiskolai docens;
(vi) legalább 5 éves oktatói, kutatói gyakorlattsal rendelkező egyetemi adjunktus.

(4) Gyakorlati (szakmai) tantárgy felelőse az adotts tantárggyal összhangban lévő, igazolt okta-
tói és szakmai gyakorlattsal bíró, tudományos fokozattsal nem rendelkező oktató is lehet.

(5) Mesterképzési szak (MA, MSc) és osztatlan mesterképzési szak tantárgyfelelőse �

(a) teljes munkaidőben, vagy egyéb módon foglalkoztatotts,
(b) tudományos fokozata (PhD, CSc) van,
(c) az  oktatotts területen elismert  szakmai  referenciát  tud  fölmutatni  és  rendelkezik  az

alábbi munkaköri címek valamelyikével �

(i) egyetemi tanár;
(ii) kutatóprofesszor;
(iii) főiskolai tanár;
(iv) egyetemi docens vagy vagy tudományos főmunkatárs;
(v) főiskolai docens.

Az Idegen Nyelvi Lektorátus szervezeti és működési rendje

��. § 

(�) Az Idegen Nyelvi Lektorátus feladatkörét tekintve alaptevékenységként idegennyelv-okta-
tást,  valamint  más  idegen nyelvi  szolgáltatást,  (nyelvvizsgáztatás,  fordítás,  tolmácsolás,
lektorálás) végző központi oktatási intézet, fölépítését tekintve tanszéki jellegű szervezeti
egység. Az Idegen Nyelvi Lektorátus feladatai �

(a) az alap-, a mesterszakon, a doktori képzésben és a szakirányú továbbképzési szakon ta-
nuló hallgatók nyelvi képzése ivrit/modern héber és bibliai héber nyelven és egyéb
idegen nyelveken;

(b) a hallgatók fölkészítése az általános egy- és kétnyelvű, valamint szakmai írásbeli, szó-
beli, nyelvvizsgákra;
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(c) szaknyelvi és általános fordítások készítése, tolmácsolás az Egyetem szakmai rendez-
vényein, óráin.

(2) Az Idegen Nyelvi Lektorátus különös hangsúlyt helyez a hallgatók szakirányú nyelvtudá-
sának fejlesztésére.

(�) A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ engedélye alapján 2002-től az Idegen Nyelvi
Lektorátus nyelvvizsgacentrumként is működik az alábbi nyelvvizsgatípusokban �

(a) modern héber nyelv� kétnyelvű, általános;
(b) bibliai héber nyelv� kétnyelvű, szakmai.

Az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetője

�7. § 

(�) Az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetőjét a rektor bízza meg legföljebb öt év időtartamra. A
megbízás többször megismételhető.

(2) Közvetlen fölöttsese az Egyetem rektora.
(�) Közvetlen beosztottsjai � az Idegen Nyelvi Lektorátus összes oktatója és óraadó tanára.
(4) Az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetői megbízásának betöltéséhez nem szükséges a �2�. § (�)

bekezdése szerinti vezető oktatói, kutatói kinevezés, illetve a tudományos fokozat.
(5) Az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetőjének feladatköre �

(a) a lektorátus elméleti és gyakorlati oktató és tudományos munkájának megszervezése,
koordinálása;

(b) a lektorátus képviselete az Egyetem vezetői, valamint a külső szakmai testületek előtts;
(c) a lektorátus által oktatotts tantárgyak tantárgyleírásának elkészíttsetése és a szakfelelős-

nek közzétételre történő átadása;
(d) a lektorátus oktatóinak, óraadó tanárainak és hallgatóinak javaslatait fikgyelembe véve

az aktuális feladatok meghatározása, és a munkatársak közti fölosztása,
(e) a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat betartásának, valamint az oktatás és számonkérés

színvonalának ellenőrzése;
(f) az akkreditációs követelmények folyamatos nyomon követése, a szükséges jelentések,

kimutatások elkészíttsetése;
(g) a lektorátus oktatói, óraadó tanárai által megtartotts órák igazolása;
(h) az Egyetem többi tanszékével és szakfelelőseivel, valamint más felsőoktatási intézmé-

nyek társtanszékeivel történő folyamatos kapcsolattsartás;
(i) a nyelvoktatás módszertani fejlődésének nyomon követése, a tantárgyfejlesztésről és a

minőségbiztosításról történő gondoskodás;
(j) a nyelvoktatással kapcsolatos szervezési munkák koordinálása;
(k) tanévenként, megadotts szempontok szerint írásbeli beszámolási kötelezettsséggel tarto-

zik a rektornak, illetve a Szenátusnak.

(�) Az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetőjének hatásköre �

(a) a lektorátuson dolgozók feladatait, hatáskörét, felelősségét a munkaköri leírás határoz-
za meg, amelyet a lektorátus vezetője készít el, és betartását ellenőrzi;
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(b) irányítja, ellenőrzi és értékeli a lektorátuson dolgozó oktatók, óraadó tanárok munká-
ját;

(c) javaslattsal él a hallgatók nyelvi követelmények alóli fölmentésének ügyeiben, valamint
a lektorátust érintő egyéb ügyekben véleményével, javaslataival segíti az Egyetem ve-
zetésének munkáját.�

(7) Az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetője felelős �

(a) az általa vezetetts lektorátus jogszerű és színvonalas működtetéséért;
(b) a hatás- és feladatkörébe tartozó tevékenységek maradéktalan teljesítéséért ;
(c) a lektorátus oktatási, kutatási és beszámolási feladatainak megszabotts határidőre törté-

nő elvégzéséért;
(d) a Munka Törvénykönyvében és az Egyetem szabályzataiban megfogalmazotts feladatok

és követelmények teljesítéséért.

Az OR-ZSEgy Nyelvvizsga-központ szakmai vezetője

�8. § 

(�) Az OR-ZSE Nyelvvizsga-központ szakmai vezetője (a továbbiakban � Szakmai Vezető) az
Idegen Nyelvi Lektorátus vezetőjének és a rektornak felelős munkatárs.

(2) A Szakmai Vezetőt a rektor bízza meg határozatlan időre.  A szakmai vezető közvetlen
munkahelyi felettsese az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetője.

(�) A Nyelvvizsga-központ szakmai vezetői megbízásának betöltéséhez nem szükséges a �2�. §
(�) bekezdése szerinti vezető oktatói, kutatói kinevezés, illetve a tudományos fokozat.

(4) A Szakmai Vezető feladata a OR-ZSE Nyelvvizsga Központhoz és a nyelvvizsgarendszerek-
hez kapcsolódó rendeletek és jogszabályok alapos, naprakész ismerete, az azoknak megfe-
lelő működés biztosítása, a kétévenkénti akkreditációs megújítás előkészítése, valamint a
jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása.

(5) További feladata a vizsgaakkreditációk előkészítése, a feladatkészítő teamek megszervezé-
se, a vizsgafeladatok határidőre történő elkészíttsetése, tesztelési, szakértői moderáció, szak-
mai szakértői moderáció, informális kipróbálás, standardizálás megszervezése. A vizsgafel-
adatokról  kapotts standardizációs  és  a  pretesztelési  eredmények  elemzése,  statisztika
készítése, a vizsgafeladatok lektorálása és véglegesítése, a megírt vizsgafeladatok javításá-
nak megszervezése, a munkafolyamat felügyelete. Feladata a szóbeli vizsgák megszervezé-
se, a vizsgabizottsságok kialakítása, a vizsgabizottsságok munkájának folyamatos minőségi
ellenőrzése, a lefutotts éles vizsgák utólagos statisztikai elemzése, a vizsgafeladatok kipró-
bálásának megszervezése (pretesztelése).

(�) Járulékos feladata a szintillesztés megszervezése, a nyelvvizsgák lebonyolításának végső
ellenőrzése, a felülvizsgálatok elbírálása, a vizsgáztatás számítógépes adminisztrációs rend-
szereinek ismerete, használata, a NYAK-kal történő kapcsolattsartás.

(7) Kiegészítő feladata az OR-ZSE Nyelvvizsga Központ PR és marketing tevékenységének ter-
vezése, irányítása, a szakmai pályázatok előkészítésének és megvalósításának elősegítése.

� E bekezdés módosítotts megfogalmazását megállapítottsa a Szenátus 20�9. 0�. 28-i ülése.
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XV. Egyetemi kutatócsoportok

�9. § 

(�) A kutatócsoport  az  Egyetem  tudományos  profikljába tartozó területen kutatást  folytató,
részben vagy egészen az Egyetem munkatársainak önkéntes csatlakozásával létrehozotts, az
Egyetem önálló szervezeti egységének nem számító, autonóm műhelyek.

(2) A kutatócsoportokat vezetőjük irányítja.
(�) Kutatócsoport vezetője csak tudományos fokozattsal rendelkező, nemzetközileg is jelentős

kutatási, illetve kutatásszervezési teljesítménnyel rendelkező személy lehet.
(4) A kutatócsoport vezetőjét maga választja.
(5) A kutatócsoportok a rektor védnöksége alatts állnak.
(�) A kutatócsoportok rektori engedéllyel használhatják az Egyetem nevét, amennyiben azt

saját  nevük  föltüntetésével  kiegészítik.  A  rektori  engedély  határozotts időre  adható,
hosszabbítható és visszavonható.

(7) A kutatócsoport döntési hatáskörébe tartozik a kutatási tervek meghatározása.

XVI. Az Egyetem együttműködése más szervezetekkel

70. § 

(�) Az Egyetem az alapító okiratában meghatározotts feladatok ellátása céljából az azok megva-
lósításában érdekelt hazai vagy külföldi szervezettsel, valamint természetes személlyel meg-
állapodás alapján együttsműködhet.

(2) Az együttsműködési megállapodást írásba kell foglalni. Az együttsműködés irányulhat külö-
nösen� képzési vagy más programok, tantervek kidolgozására, képzés, gyakorlati képzés
megszervezésére, a tanulmányok beszámítására, pályázatok kidolgozására, lebonyolítására,
kutatási és fejlesztési feladatok megoldására.

(�) Az Egyetem megállapodhatik különösen �

(a) a MAZSIHISZ fenntartásában álló közgyűjteményekkel és közoktatási intézmények-
kel,

(b) a Magyar Tudományos Akadémiával, annak intézményeivel és más kutatóintézetekkel
közös kutatási, képzési feladatok ellátására,

(c) másik felsőoktatási intézménnyel többek közötts közös képzésre és közös oklevél kiadá-
sára,

(d) gyakorlóhelyek működtetésére,
(e) gazdálkodó szervezettsel, alapítvánnyal, kamarával oktatási, tudományos kutatási szer-

vezeti egység fiknanszírozására, támogatására, továbbá ösztöndíj létesítésére.

– 70 –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

XVII. Az Egyetem polgárainak érdekvédelmi szervezetei

Az Egy�etemi Hallgatói Önkormányzat és a Doktoranduszi Önkormányzat

7�. § 

(�) Az Egyetemen a hallgatói érdekek képviseletére – az Egyetem részeként – Egyetemi Hall-
gatói Önkormányzat (a továbbiakban� EHÖK) működik.

(2) Az EHÖK-nek – az Nftvv. ��. §-ában meghatározotts kivétellel – minden hallgató tagja, vá-
lasztó és választható. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a törvényben meghatározotts
jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha

(a) megválasztottsa tisztségviselőit, és jóváhagyták az alapszabályát, és
(b) a hallgatói önkormányzati választásokon az Egyetem teljes idejű nappali  képzésben

részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vetts.

(�) A doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét az Egyetemen a Doktorandusz
Önkormányzat (továbbiakban� DÖK) látja el.

(4) A Doktorandusz Önkormányzatnak minden doktorandusz a tagja, választó és választható.
A Nftvv. ��. §-ában foglalt egyetértési, véleményezési, javaslattsételi jogosultságokat a dokto-
randuszok tekintetében a Doktorandusz Önkormányzat gyakorolja.

72. § 

(�) Az EHÖK és a DÖK (a továbbiakban együtts� Hallgatói Önkormányzatok) működésének a
rendjét azok alapszabálya határozza meg. Az alapszabályt  az Egyetemi Hallgatói Önkor-
mányzat küldöttsgyűlése  fogadja  el,  és  a  Szenátus  jóváhagyásával  válik  érvényessé.  Az
alapszabályt, illetve módosítását jóváhagyottsnak kell tekinteni, ha a Szenátus az Nftvv. �0.§
(2) bekezdésében meghatározotts határidőn belül azokról nem nyilatkozotts.

(2) A hallgatói önkormányzat tisztségviselője

(a) valamennyi hallgatói önkormányzati  tisztségének időtartamát egybeszámítva legföl-
jebb négy éves időtartamra nyerhet megbízatást, és

(b) nem tölthet be az Egyetem alapítottsa, vagy részben egyetemi irányítású vagy tulajdon-
lású intézményben vezető vagy felelős tisztséget.

(�) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat működéséhez és a feladatai ellátásához az Egyetem
biztosítja a feltételeket. Ezek jogszerű igénybe vételének körülményeit és módját, az Egye-
temi Hallgatói Önkormányzat törvényes működését az Egyetem ellenőrizni köteles.

(4) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használ-
hatja az Egyetem helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az Egyetem működé-
sét.

(5) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat dönt működéséről, a működéséhez biztosítotts anya-
gi eszközök, állami támogatás és saját bevételek fölhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról,
az intézményi tájékoztatási rendszer létrehozásáról és működtetéséről.

7�. § 

(�) A  Hallgatói  Önkormányzatok  az  Nftvv-ben  meghatározotts jogaiknak  megsértése  esetén
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– beleértve azt is, ha az Alapszabályuknak jóváhagyását tagadja meg a Szenátus – a köz-
léstől  számítotts harminc napon belül  jogszabálysértésre vagy intézményi  szabályzatban
foglaltakba ütközésre hivatkozva bírósághoz fordulhat.

(2) A bíróság nem peres eljárásban, soron kívül határoz. A határidő jogvesztő. A bíróság a
döntést megváltoztathatja. Az eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az
illetékes. A kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

(�) A Hallgatói Önkormányzatok az Egyetem más (oktatási, kutatási, működést segítő, támo-
gató) szervezeti egységeivel együttsműködve látják el feladataikat.

(4) A Hallgatói  Önkormányzatoknak érdekképviseleti  tevékenységük körében utasítás nem
adható.

74. § 

(�) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat az alábbi körben egyetértési jogot gyakorol a Szer-
vezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor �

(a) Térítési és Juttsatási Szabályzat,
(b) az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének rendje,
(c) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat.

(2) A hallgatói önkormányzat �

(a) közreműködik az oktatók oktatói tevékenységének hallgatói véleményezésében, továb-
bá egyetértési jogot gyakorol az ifjúúságpolitikai és hallgatói célokra biztosítotts pénz-
eszközök fölhasználásakor,

(b) véleményt nyilváníthat, javaslattsal élhet az Egyetem működésével és a hallgatókkal
kapcsolatos valamennyi kérdésben,

(c) Alapszabályában meghatározotts módon dönt a Konzisztórium hallgatói önkormányzat
által javasolt tagjairól.

75. § 

(�) A hallgatókat  a  hallgatói  önkormányzat  keretében kifejtetts munkájuk miatts semmilyen
hátrány nem érheti.

(2) Az EHÖK egyetértése szükséges a jelen szabályzat hallgatói önkormányzatokat érintő
fejezetének módosításához.

(�) Az  EHÖK működési  feltételeinek megteremtése  végetts az  OR-ZSE Hallgatói  Önkor-
mányzati Irodát működtet, melynek anyagi és tárgyi feltételeit folyamatosan biztosítja.

Az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMH)

7�. § 

(�) Az Egyetemen folyó oktatói munka hallgatói véleményezése a hallgatói közösségek joga,
amely a hallgatói jogviszony alapján illeti meg őket.

(2) Az oktatás hallgatói véleményezésének szerepe, hogy elősegítse az Egyetemen a minőségi
követelmények érvényesülését, visszajelzést adjon az oktatók számára tevékenységük
hallgatói megítéléséről.

(�) A véleményezés kiterjedhet �
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a) az oktatómunka valamennyi lényeges tartalmi elemére és módszerére,
b) az oktatásban résztvevők oktatási tevékenységére.

(4) A véleményezést az Egyetem, illetve a tanszékek vezetőivel kialakítotts és nyilvánosságra ho-
zotts módszerrel kell lebonyolítani.

(5) A véleményezésről és annak eredményéről az érintetts oktatókat és  szervezeti egy-
ségének vezetőit tájékoztatni kell.

(�) A véleményezettsek jogosultak a  munkájukról  kialakítotts értékelésre  írásbeli  észrevételt
tenni.

(7) A véleményezésben részt vevő hallgatókat kifejtetts véleményük miatts semmilyen hátrány
nem érheti. Az erre vonatkozó panaszokat az érintetts szervezeti egységek vezetői ha-
ladéktalanul kötelesek kivizsgálni és megállapításaikat a panasztevővel írásban közölni.

XVIII. Minőségbiztosítás

2. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez
[…]
II. A szervezeti és működési szabályzat
1.Szervezeti és működési rend
[…]
A szervezeti és működési rend részét képezi a felsőoktatási intézmény minőségirányítási szabályozása.

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § A felsőoktatási intézményekben folyó képzés, tudományos kutatás, valamint művé-
szeti alkotótevékenység minőségértékelésére, a felsőoktatás fejlesztésével kapcsolatos döntés-előkészítő tevékenység-
re – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
2. § (1) A felsőoktatási képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység mint felsőoktatási alaptevékenység
minőségének biztosítása – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) meghatá -
rozott keretek között – elsődlegesen a felsőoktatási intézmény feladata és felelőssége.

Az Egy�etem minőségbiztosítási rendszere

77. § 

(�) Az Egyetem minőségbiztosítási rendszert tart fenn és minőségfejlesztési programot mű-
ködtet.

(2) Az Egyetem minőségügyi rendszere „A felsőoktatás minőségbiztosításának európai stan-
dardjai és irányelvei (ESG)”, az Egyetem hagyományai, az egyetemi autonómia, a felsőok-
tatás sajátosságai, a nemzetközi tapasztalatok, valamint az egyes szakok tekintetében a tu-
dományterületi sajátosságok fikgyelembevételével alakítandó ki.

(�) A minőségbiztosítási rendszer a minőség szempontjaira épülő olyan intézményvezetési és
-szabályozási rendszer, amely magában foglalja a küldetés, az intézményi jövőkép, minő-
ségpolitika, a stratégiai célrendszer meghatározását, a minőségbiztosítást, valamint a mi-
nőségfejlesztést, továbbá a megvalósítás tapasztalatainak visszacsatolását és a stratégiai cé-
lok módosítását.

(4) A minőségirányítási rendszer célja, hogy az Egyetem hagyományaihoz ragaszkodva bizto-
sítsa az oktatási és tudományos kutatási szolgáltatás és művészeti alkotómunka folyamatos
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fejlesztését, szem előtts tartva a teremtetts világ felé felelősséggel viseltető, környezettsudatos
szemlélettsel is rendelkező szakemberek képzését.

(5) A rendszer működtetésétől elvárt eredmény�

(a) visszajelzéseivel tegye hatékonnyá az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti alko-
tómunka és szolgáltatás területén dolgozók folyamatos továbbképzését. Segítse elő a
tudományos minősítettsségi mutatók javítását, ösztönözze a kutatási előmenetelt, ser-
kentse intézményen belül a közös kutatásokban való együttsműködést és pályázati akti-
vitást,

(b) járuljon hozzá az Egyetem szabályzatok betartási fegyelmének erősítéséhez, a vezetők
minőségirányítási felelősségének fokozásához,

(c) az egyetemi képzés hatékonysága érdekében erősödjék az Egyetem partnerközpontú
működése, épüljön a közreműködők, az érintettsek, a fölhasználók és az együttsműkö-
dők kapcsolata,

(d) feleljen meg a változó feltételeknek és az ágazati minőségpolitika elvárásainak.

(�) Az Egyetem minőségbiztosítási rendszere és minőségfejlesztési programja kiterjed az okta-
tásra, tudományos kutatásra és művészeti alkotómunkára is. A minőségirányítási rendszer
kiterjed az Egyetem valamennyi folyamatára, a folyamatok vezetési, tervezési, ellenőrzési,
mérési, értékelési, fogyasztóvédelmi szakaszaira egyaránt.

(7) Az Idegen Nyelvi Lektorátus a minőségbiztosítás szempontjából tanszéknek, vezetője pe-
dig tanszékvezetőnek minősül.

Minőségbiztosítási dokumentumok

78. § 

(�) Az Egyetemnek a minőségbiztosítási és -fejlesztési rendszert működtetendő az alábbi mi-
nőségbiztosítással és -fejlesztéssel kapcsolatos dokumentációval és szabályzattsal (a továb-
biakban� minőségbiztosítási dokumentumok) kell rendelkeznie �

(a) Küldetésnyilatkozat  ,
(b) Minőségfejlesztési jelentés(ek),
(c) Minőségbiztosítási Szabályzat  .

(2) A minőségbiztosítási dokumentumokat a Szenátus fogadja el, illetve módosítja.
(�) A Küldetésnyilatkozat az Egyetem alapvető céljának konkrét értelmezése. Meghatározza az

alapvető célokat, a működési kört, a belső működés és az érintettsekkel való kapcsolatok
alapelveit. A Küldetésnyilatkozat formailag jól kommunikálható, rövid nyilatkozat.

(4) Az Egyetem a minőségbiztosítási rendszer keretében a minőség biztosítása és folyamatos
kibontakoztatása érdekében azonos című intézményfejlesztési tervet dolgoz ki. Az  Intéz-
ményfejlesztési Terv az OR-ZSE minőségfejlesztési stratégiája. Ebben kell rögzíteni az Egye-
tem helyzetelemzését, jövőképét, a tervezetts fejlesztések fő irányát, meghatározni a fejlesz-
téssel,  a  fönntartó  által  a  felsőoktatási  intézmény  rendelkezésére  bocsátotts vagyon
hasznosításával, megóvásával, elidegenítésével kapcsolatos elképzeléseket a vizsgált idő-
szakra lebontva, a célokhoz rendelt végrehajtási feladatokat és ezek ütemezését. Az Intéz-

– 74 –

https://or-zse.hu/jogtar/kny.pdf
https://or-zse.hu/jogtar/kny.pdf
https://or-zse.hu/jogtar/mbsz.pdf
https://or-zse.hu/jogtar/kny.pdf


Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

ményfejlesztési Terv-ben vizsgált időszak legalább négy, de legföljebb 8 év, és a tervnek tar-
talmaznia kell a végrehajtási feladatok éves lebontását.

(5) Az Egyetem minőségfejlesztési rendszerének működéséről, valamint az intézményfejlesz-
tési  tervben rögzítetts éves feladatok teljesüléséről  az Akkreditációs és Minőségügyi  Bi-
zottsság évenként minőségfejlesztési jelentést készít. A minőségfejlesztési jelentés értékeli a
képesítési követelmények érvényesülését, az intézményi hatáskörben indítotts szakirányú
továbbképzési szakok, a felsőfokú/felsőoktatási szakképzések, valamint az informális fel-
nőttsképzés minőségét, a személyi és tárgyi feltételek fönnállását, összegzi az oktatási és
kutatási tevékenységeknek a Minőségbiztosítási Szabályzatban nevesítetts eszközökkel fel-
mért eredményeit, és az összegző megállapításokon túl intézkedési javaslatokat fogalmaz
meg a minőség biztosítása és fejlesztésére vonatkozólag. A jelentést a Szenátus fogadja el.
Az elfogadotts minőségfejlesztési jelentésben szereplő adatok, közérdekű adatokról lévén
szó, nyilvánosak.

(�) Az  Egyetem  Minőségbiztosítási  Szabályzata a  minőségfejlesztés  és  a  minőségbiztosítás
egyik intézményi alapdokumentumaként rögzíti

(a) a minőségbiztosítási rendszer általános leírását, célját,
(b) a minőségbiztosítás során használt minőségügyi fogalmak azon értelmezését,  amely

értelemben az Egyetem minőségbiztosítási dokumentumai azokat használják,
(c) az intézményi minőségbiztosítási rendszer elemeit, ezek szerepét és jellemzőit,
(d) az egyetemi minőségbiztosítási  rendszer működését meghatározó dokumentumokat,

ezek  egymáshoz  való  viszonyát,  tartalmát,  elkészítésének  és  hatályba  léptetésének
rendjét,

(e) az intézményi minőségbiztosítási rendszer szereplőit, ezek minőségbiztosításban betöl-
tötts szerepét, hatáskörét, amennyiben ezekről a kérdésekről sem a SZMR, sem pedig az
FKR nem rendelkezik,

(f) Az Egyetem minőségfejlesztésére irányuló munkájának eljárási szabályait, eszközeit,
módszereit, valamint

(g) anyagi, pénzügyi feltételeit.

Tanszéki jelentés

79. § 

(�) A tanszékek által végzetts oktatói, tudományos kutatói, tudományos közéleti munkát doku-
mentálandó a tanszékek minden tanév végén összesítő tanszéki jelentést készítenek. A tan-
széki jelentést a tanszékvezető az érintetts szakfelelőssel, szakfelelősökkel közösen állítja
össze, és azt minden tanévben legkésőbb június �5-ig elektronikus úton eljuttsatja a rektor-
hoz. A tanszéki jelentés elfogadásáról a rektor határoz. Elfogadottsnak kell tekinteni a jelen-
tést, ha arról a rektor ugyanazon év július ��. napjáig nem nyilatkozik.

(2) A tanszéki jelentéseket a rektor összegyűjti és az Akkreditációs és Minőségügyi Bizottsság
tanévzáró ülése elé terjeszti, adatközlő fejezeteit pedig – a vezetői értékelések nélkül – az
Egyetem évkönyve szerkesztőbizottsságának a rendelkezésére bocsátja.
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(�) A tanszéki jelentés sablonját az Akkreditációs és Minőségügyi Bizottsság dolgozza ki, elfo-
gadásáról pedig a Szenátus hoz döntést.

(4) A tanszéki  jelentéssel  kapcsolatos  összes  egyéb kérdést  az  Egyetem Minőségbiztosítási
Szabályzata rögzíti.

Oktatói, kutatói, tanári jelentés

80. § 

(�) Valamennyi  az  Egyetemmel  foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  (tehát  minden  főállású,
rész- és teljes munkaidős) kutatója, oktatója és tanára az általa az adotts tanévben végzetts
oktatói, tudományos kutatói, tudományos közéleti munka dokumentálása, mérése és érté-
kelése céljából az adotts tanév végén éves oktatói jelentést készít. Az oktatói, kutatói, illetve
jelentéseket az adotts tanszék tanszékvezetője gyűjti össze, és tanszékvezetői nyilatkozatá-
val ellátva minden tanévben június �5-ig elektronikus úton eljuttsatja a rektorhoz.

(2) Az oktatói, kutatói, tanári jelentés kitöltésével az Egyetem érintetts munkatársa azt igazolja,
hogy az adotts tanévben végzetts oktatói, nevelői és tudományos kutatói/művészi alkotói te-
vékenysége alapján megfelel az adotts munkakörben történő folyamatos alkalmazás Szerve-
zeti és Működési Szabályzatban rögzítetts követelményeinek.

(�) Az oktatói, kutatói tanári jelentés az oktatói munka minőségbiztosítása szempontjából – a
hallgatói  elégedettsségi  fölmérések eredményei  melletts – alapvetően fontos,  forrásértékű
dokumentum.

(4) Az oktatói, kutatói, tanári jelentés elfogadásáról, a tanszékvezető véleményének mérlegelé-
sével, a rektor dönt. Elfogadottsnak kell tekinteni a jelentést, ha arról a rektor a tárgyév jú-
lius ��. napjáig nem nyilatkozik.

(5) Az oktatói, kutatói, tanári jelentéseket a rektor összegyűjti és az Akkreditációs és Minő-
ségügyi Bizottsság tanévzáró ülése elé terjeszti, adatközlő fejezeteit pedig – a vezetői érté-
kelések nélkül – az Egyetem évkönyve szerkesztőbizottsságának a rendelkezésére bocsát-
hatja.

(�) Az oktatói, kutatói, tanári jelentés munkakörönként eltérő sablonját az Akkreditációs és
Minőségügyi Bizottsság dolgozza ki, elfogadásáról pedig a Szenátus hoz döntést.

(7) Az oktatói, kutatói, tanári jelentéssel kapcsolatos egyéb kérdéseket az Egyetem Minőség-
biztosítási Szabályzata rögzíti.

Szakjelentés

8�. § 

(�) Az Egyetem oktatási,  képzési tevékenysége minőségének folyamatos fejlesztése céljából
kétévente valamennyi szakja, szakiránya és képzése (a továbbiakban � képzési program) vo-
natkozásában áttsekintő jelentést készít.

(2) A szakjelentést a szakfelelős állítja össze, és a jelentés esedékességének évében június �5-ig
elektronikus úton eljuttsatja a rektorhoz.

(�) A szakjelentéseket a rektor megküldi a rektorhelyettsesnek, az AMB-nek és az illetékes tan-
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székvezetőnek rendelkezésére bocsáthatja. A szakjelentéseket az Akkreditációs és Minő-
ségügyi Bizottsság az adotts év minőségfejlesztési jelentésében földolgozza.

(4) A szakjelentéssel kapcsolatos egyéb kérdéseket az Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata
rögzíti.

A minőségbiztosítási folyamatban résztvevők köre

82. § 

(�) A minőségfejlesztéssel, minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátásáról

(a) a Szenátus,
(b) a rektor,
(c) az Akkreditációs és Minőségügyi Bizottsság,
(d) a szakfelelősök,
(e) a tanszékvezetők,
(f) az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló oktatók, kutatók és tanárok,

gondoskodnak. Munkájukat a rektori, illetve a Tanulmányi Hivatal munkatársai, valamint
a főtitkár segítik.

(2) Az (�) bekezdésekben meghatározotts személyeknek és testületeknek a minőségbiztosítással
kapcsolatos feladat- és hatáskörét a Minőségbiztosítási Szabályzat részletezi.

(�) Az (�) bekezdésben meghatározotts személyek, illetve testületek feladatainak ellátásában

(a) az Egyetem oktatói, tudományos kutatói, hallgatói, illetve ezek csoportjai,
(b) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, a Doktorandusz Önkormányzat,
(c) külső szakértők,
(d) hazai és külföldi partnerintézmények képviselői

is közreműködhetnek.
(4) Az (�) és a (�) bekezdésekben meghatározotts személyek és testületek egymással együttsmű-

ködve, egymás kölcsönös támogatásával és tájékoztatásával kötelesek ellátni a minőségfej-
lesztéssel kapcsolatos intézményi feladataikat.

XIX. Oktatói, kutatói ösztöndíjak feltételei és az ezzel kapcsolatos pályázati rend

Nftv. 2. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez
[…]
II. A szervezeti és működési szabályzat
[…]
2. A foglalkoztatási követelményrendszer
A foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni különösen:
[…]
a) […] az intézményi oktatói, kutatói ösztöndíjak […] feltételeit, az ezzel összefüggő pályázatok rendjét[…]

8�. § 

(�) Az Egyetem a minőségbiztosítás ösztönző eszközeként a képzés és kutatás minőségé-
nek emelése  céljából  az  oktatók és  a  kutatók támogatására ösztöndíjat  alapíthat.  Az
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ösztöndíj (keret)összegét, időtartamát és pályázati feltételeit, illetve pályázati rendjét az
Egyetem maga határozza meg.

(2) Az Egyetem oktatói és kutatói a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot készítenek. A
pályázatokat a megjelölt határidőig benyújtják a rektornak.

(�) A pályázatok elbírálásának általános elvei �
(a) a  pályázatokkal  megvalósítani  kívánt  elképzelések  az  Egyetem által  elvárt  célok

megjelenítésével egybeesnek,
(b) az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázó,

(i) aki tudományos fokozat vagy cím megszerzéséhez végez tanulmányokat,
(ii) az idegen nyelvű oktatásra történő felkészülésen vesz részt,
(iii) a pályázati cél megvalósításához az egyetemi hozzájárulási igényen felüli külső

forrást is fölhasznál,
(iv) érintetts tevékenységével az egyetemi alapfeladatok ellátását kiemelten előmoz-

dítja,
(v) elkészült  kutatása  utólagos  hasznosítását  (értékesítés,  publikálás,  nemzetközi

megjelenítés stb.) elősegíti.

(c) a pályázatok elbírálásánál érvényesül az egyenlő bánásmód elve.

(4) A beérkezetts pályázatokat az Akkreditációs és Minőségügyi Bizottsság véleményezi.

(5) Az előzetes vélemények és a Szenátus javaslatának fikgyelembe vételével a rektor dönt
az ösztöndíj  odaítéléséről,  ennek eredményéről,  összegéről.  A rektori  határozatról  az
oktatók, kutatók hivatalos értesítést kapnak.

XX. Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR)

84. § 

(�) A  minőségbiztosítási  folyamat fontos  empirikus eszköze a diplomát szerző hallgatók
szakmai életpályájának nyomon követése.

(2) A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) legfőbb célja a végzettsek munkaerő-piaci helyze-
tének,  munkavállalói  tapasztalatainak,  munkaerő-piaci  elhelyezkedési  stratégiájának,  a
képzés és intézményi szolgáltatások munkaerő-piaci tapasztalatok fényében történő érté-
kelésének és a végzettsek továbbképzési motivációinak feltérképezése. A DPR kérdőíveit a
szakfelelősök küldik ki  az  előző tanévben végzetts hallgatóiknak,  és a beérkezés után a
szakfelelősök küldik tovább az Egyetem minőségügyi vezetőjének, aki a kérdőívekre adotts
válaszokat összesíti és elkészíti azok kiértékelését.

(�) A szakfelelősöknek érdekük, hogy a DPR kérdőívek beérkezzenek, hiszen szakjuk minő-
ségbiztosításához ez elengedhetetlen visszajelzés, forrás.

(4) A végzetts hallgatók pályakövetésének elősegítése  érdekében az  Egyetem – valamennyi
szakja vonatkozásában – diplomás pályakövető rendszert működtet. Az intézményi DPR-
rendszer szolgáltatásai révén biztosítja az Egyetem és volt hallgatói közötts a kapcsolattsar-
tást, segít fenntartani a végzetts hallgatókban az intézményhez kötődés, a volt hallgatók kö-
zötts pedig az összetartozás érzését, elektronikus szolgáltatásaival pedig biztosítja a végzetts
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hallgatók pályakövető vizsgálatához szükséges adatok és információk jelentős részét, vala-
mint az időszakos adatgyűjtések egyszerű, költség-hatékony lebonyolítását.

(5) Az Egyetem a DPR-rendszer keretében az ahhoz önként csatlakozó alumnusi tagok nyilat-
kozatai alapján, az általuk önkéntesen szolgáltatotts adatok fölhasználásával nyilvántartást
üzemeltet az alumnusi tagok személyi adatairól, elérhetőségéről, valamint a szolgáltatások-
hoz kapcsolódó egyéb adatokról.

(�) A DPR-rendszer működését intézményi felelős irányítja, akit a rektor előterjesztése alap-
ján a Szenátus választ meg. A DPR-rendszer felelősének megbízása legalább három, legföl-
jebb ötéves időtartamra szól és többször hosszabbítható. A DPR-rendszer felelősét munká-
jáért, megbízatásának időtartamára külön díjazás illeti meg, mely a mindenkori pótlékalap
50%. A DPR-rendszer működését rektorhelyettses segíti és ellenőrzi.

(7) A DPR-rendszer működésének további részleteit a Minőségbiztosítási Szabályzat, valamint
az Egyetem Alumnusi Szabályzata rögzíti.

XXI. Jogorvoslati eljárások

85. § 

(�) Mindazokban az esetekben, amelyekben jogszabály, e Szabályzat vagy más egyetemi sza-
bályzat jogorvoslati eljárást tesz lehetővé, és ennek ügyrendjét is meghatározza, a vonat-
kozó jogszabályi, illetve szabályzati rendelkezés szerint kell eljárni. A tanulmányi követel-
mények teljesítésére vonatkozó értékelés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(2) Az  (�) bekezdésben foglaltak  vonatkoznak  a  Munka Törvénykönyvében meghatározotts
„kollektív munkaügyi vitára” és a „munkaügyi jogvitára” is.

(�) A jelen fejezetben meghatározotts eljárásokban – a rendes jogorvoslati lehetőséget is fikgye-
lembe véve – az ügyet az Egyetemen belül kell lezárni. Felügyeleti szervnél indítotts, illetve
bírósági rendes jogorvoslatnak csak erre vonatkozó jogszabályi rendelkezés esetén van he-
lye.

(4) Az oktatók, kutatók és más beosztásúak, valamint az egyetemi hallgatók javaslattsal, észre-
vétellel, panasszal (továbbiakban� beadvány) fordulhatnak az Egyetem vezetőihez és vezető
testületeihez. Az ilyen beadványt mindig írásban kell benyújtani, részletesen kifejtve an-
nak tartalmát, célját, megjelölve a kért, illetve várt intézkedést is.

(5) A (4) bekezdés szerinti beadványt a 8�. § (�) bekezdése meghatározta rendben kell benyúj-
tani.

(�) A (4) bekezdés szerint benyújtotts beadványt az ügyiratkezelés szabályai szerint iktatni kell,
és be kell mutatni a címzetts vezetőnek. A címzetts intézkedése szerint, szükség esetén ki kell
adni szakértői felülvizsgálatra, illetve véleményezésre, egyidejűleg (az átvételtől számítotts
tíz munkanapon belül) értesítve a beküldőt beadványának további sorsáról és az ügyben
hozandó döntés várható határidejéről. Amennyiben a szakértői felülvizsgálat, véleménye-
zés megtörtént vagy mellőzhető,

(a) a vezetőhöz benyújtotts beadvány esetén közvetlenül,
(b) a testülethez benyújtotts beadványnál pedig annak állásfoglalása után, a beküldőnek �0

munkanapon belül, illetve az előre jelzetts határidőre érdemi választ kell adni. Tájékoz-
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tatni kell a benyújtót a megtetts, vagy tervezetts intézkedésről is. Amennyiben a beküldő
a válasszal, illetve a tetts vagy jelzetts intézkedéssel nincs megelégedve jogorvoslati pa-
nasszal élhet. A jogorvoslati panasz elintézése a 8�. §-ban foglaltak szerint történik.

XXII. Az egyetemi döntések elleni jogorvoslatok elbírálása

8�. § 

(�) Az Egyetem polgárai e Szabályzatban, illetve más egyetemi szabályzatokban is meghatáro-
zotts, valamint az egyéni vezetők által hozotts döntések ellen jogorvoslattsal élhetnek. A ké-
relmeket foglalkoztatási és megbízási jogviszonyban állók esetében a főtitkárhoz, hallgatói
jogviszonyban állók esetében a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani.

(2) A  főtitkárhoz  benyújtotts kérelmek  elbírálására  a  Szenátus,  mint  bizottsság  jogosult.
Amennyiben a kérelmet a Szenátus nem tudja, vagy nem jogosult elbírálni – különbizotts-
ságot kell létre hozni.

(�) A különbizottsság tagjait a rektor jelöli ki. A főtitkár végzi el a kérelmek nyilvántartását,
előkészíti az ügyeket, a bizottsság üléseit, az üggyel kapcsolatos leveleket, és ellátja az ügy-
intézéssel és ügyvitellel kapcsolatos egyéb feladatokat.

(4) A bizottsság elnökének döntése szerint a kérelmet ki kell adni szakértői vizsgálatra, vagy a
bizottsság ülése elé kell terjeszteni. A szakértői vizsgálat után, illetve ennek mellőzése ese-
tén az ügyeket a bizottsság ülésén a titkár ismerteti, majd a bizottssági állásfoglalás után�

(a) a megalapozatlan (jogszerűtlen) kérelmeket a bizottsság elutasítja ;
(b) a jogszerű kérelmeket jogorvoslatra az illetékes egyetemi vezetőhöz, illetve vezetőtes-

tülethez továbbítja.

(5) A bizottsság a kérelmekhez csatolja a véleményét is. Különösen szükség van erre akkor, ha
a jogorvoslati kérelem törvénytelenséget tár fel. A bizottsság döntéséről mindkét esetben
tájékoztatni kel a kérelmezőt is.

(�) A jogorvoslati eljárásra bocsátotts kérelmeket az arra illetékes vezető, illetve vezetőtestület
elbírálja, és a döntéséről, intézkedéséről határozatban értesíti a kérelmezőt, tájékoztatva a
döntésről a bizottsságot is.

(7) A Tanulmányi Hivatalhoz benyújtotts jogorvoslati kérelmek elbírálásának rendjét a Hallga-
tói Követelményrendszer szabályozza (lásd alább a 20�–2�8 §-okat).

XXIII. Az Egyetem ünnepei

Egy�etemi ünnepélyek és ünnepi rendezvények

87. § 

(�) A tanév a tanévnyitó ünnepi istentisztelettsel és az azt követő ünnepéllyel veszi kezdetét.
Az ünnepi tanévnyitó helye az Egyetem tanzsinagógája. A tanévnyitó ünnepélynek lehető-
leg olyan hétköznapra kell esnie, amikor a reggeli ima idején nyilvánosan fölolvasást tarta-
nak a Tórából.�

� E bekezdés módosítotts megfogalmazását megállapítottsa a Szenátus 20�9. 0�. 28-i ülése.
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(2) Magyar Tudomány Hónapja (november) �

(a) az Egyetem a Magyar Tudomány Hónapját ünnepi rendezvénysorozattsal ünnepli ;
(b) ennek keretében kerül sor a tudományos, illetve tanulmányi teljesítményekkel kapcso-

latos kitüntetések átadására.

(�) Az ünnepi tanévzáró helye az Egyetem Scheiber Sándorról elnevezetts díszterme. A diplo-
mák átadásra a díszteremben a Szenátus ünnepi ülésének keretében kerül sor.�

Állami ünnepek

88. § 

(�) Állami  ünnepek  és  munkaszüneti  napok  alkalmából  az  Egyetem tanítási  szünetet  tart,
együttses megemlékezést nem.

(2) Ha az állam rendkívüli munkaszüneti nap elrendeléséből fakadóan valamely szombati nap-
ra munkavégzési rendet ír elő, akkor az Egyetem mint zsidó felekezeti intézmény az állami
törvénnyel szemben a zsidó vallási tanításokat (תורת משה) tartja szem előtts és a vonatkozó
vallásjogi előírásokat (הלכות שבת ויום טוב) részesíti előnyben� az ilyen napokon is munka-
szünetet tart.

Zsidó ünnepek és emléknapok

89. § 

(�) Tanítási szünetként üli meg a fönntartó évi munkarendjének megfelelően a zsidó vallás
munkaszünettsel járó ünnepnapjait és bizonyos esetekben az azokat megelőző munkanapo-
kat.

(2) Tanítás nélküli munkanapként üli meg az Egyetem a következő zsidó ünnep- és emlékna-
pokat�

(a) a lombsátrak (סוכות) és az elkerülés (פסח) ünnepének félünnepeit (חול המועד) ;
(b) a sorsvetés napját (פורים) ;
(c) a támuz havának �7. napjára eső böjtöt (שבעה עשר בתמוז).�

(�) Amennyiben munkanapra esnek, az első tanítási órán tartotts egy perces néma megemléke-
zéssel üli meg az Egyetem, illetve annak jogelődje rektorainak és direktorainak halálozási
évfordulóit.

90. § 

(�) Az Egyetem ünnepi szenátusülést tart az alábbi esetekben �

(a) tanévnyitó díszünnepség,
(b) oklevélátadó díszünnepség,
(c) jubileumi oklevelek átadása alkalmából rendezetts díszünnepség.

(2) Az ünnepi szenátusülések a 87. § (�) és (�) bekezdéseiben meghatározotts egyetemi ünnepé-
lyekkel összekapcsolhatók.

� .nem eshetik szorgalmi és vizsgaidőszakra, ezért nem igényel külön rendelkezést תשעה באב
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(�) A Szenátus ünnepi üléseinek időpontját a rektor határozza meg és hirdeti ki.
(4) A Szenátus ünnepi ülései nyilvánosak, a Szervezeti és Működési Rend 2�. § (7) bekezdése

szerinti zárt körűvé tételükre nincs mód.

– 82 –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (II. KÖTET)

Preambulum

Az Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem (a továbbiakban � Egyetem) szenátusa (a továbbiakban
Szenátus) a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. törvény (a továbbiakban� Nftvv.) ��. § (�)
bekezdésében kapotts fölhatalmazása alapján, fikgyelemmel a Munka Törvénykönyvéről szóló 20�2.
évi I. törvény (a továbbiakban� Mt.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 20��. évi V. tör-
vény (a továbbiakban� Ptk.) rendelkezéseire megalkotja az Egyetem Foglalkoztatási követelmény-
rendszerét (a továbbiakban� Szabályzat).
Az Egyetem a vele foglalkoztatási jogviszonyban állók jogainak, kötelezettsségeinek, a foglalkozta-
tási jogviszony keretében történő joggyakorlás rendjének meghatározására jelen szabályzat ren-
delkezéseit alkalmazza.

I. Általános rendelkezések

A Foglalkoztatási Követelményrendszer hatálya

9�. § 

(�) A Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi oktatójára, tudományos kutatójára,
tanárára és más, az Egyetem feladatainak megvalósításában részt vevő alkalmazottsjára, va-
lamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatotts óraadó oktatóra, hallgatói munkaszerződés-
sel, vagy más megbízási szerződéssel foglalkoztatotts hallgatóra.

(2) A Szabályzat alapul szolgál az egyetemi alkalmazottsak munkakörének meghatározásához,
felkészültségük, teljesítményük rendszeres minősítéséhez, pályázatok elbírálásához, vala-
mint a kitüntetések adományozásához.

A működés személyi feltételei

Nftv. 7. § (1) A felsőoktatási intézménynek rendelkeznie kell állandó székhellyel, továbbá állandó oktatói, kutatói kar-
ral.
[…]
(3) Az állandó oktatói, kutatói karra vonatkozó feltétel akkor teljesül, ha a felsőoktatási intézmény az alaptevékenysé -
gének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony, vagy közalkalmazotti jogvi -
szony keretében foglalkoztatja.
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet, 5. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
1. Személyi feltételként biztosítani kell
a) az indítani tervezett képzésekhez szükséges oktatói létszámot;
b) megfelelő létszámú oktatási segédszemélyzetet és oktatásirányítási létszámot;
c) az intézmény rendelkezésére álló infrastruktúra üzemeltetéséhez szükséges személyzetet.
1.1. A személyi feltételeket az Nftv. 7. § (3) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével kell biztosítani.

92. § 

(�) A hatályos Nemzeti Felsőoktatási egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  87/20�5.
(IV. 9.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint az Egyetemnek mint felsőoktatási
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intézménynek működése minimális (kötelező) személyi feltételeként folyamatosan biztosí-
tania kell, hogy

(a) rendelkezésre álljon az egyes szakok, szakirányú képzések képzéséhez szükséges okta-
tói létszám,

(b) az  OR-ZSE  oktatói,  kutatói  karának  legalább  �0%-a  foglalkoztatási  jogviszonyban
(munkaviszonyban), s nem csak megbízási jogviszonyban álljon az Egyetemmel,

(c) az Egyetem oktatói, kutatói karának foglalkoztatottsi jogviszonyú hányada 2020. január
elsejétől  – tekintettsel  az Egyetem rövid,  közép- és hosszútávú akkreditációs kötele-
zettsségeire – 70%-ra emelkedjék,

(d) oktatási segédszemélyzetet és oktatásirányítási létszámot,  melynek el kell  érnie �00
főig a maximális fölvehető hallgatói létszám 0,5 %-át, �00 és 400 fő közötts a 0,4 és 400
fő fölötts a 0,�%-ot,

(e) az intézmény rendelkezésére álló infrastruktúra üzemeltetéséhez szükséges személyze-
tet különös tekintettsel az Egyetem könyvtárára és annak szerteágazó feladatkörére.

(2) A rektor az Egyetem éves költségvetésének elfogadása előtts értékeli az intézmény helyze-
tét és megvizsgálja, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek rendel-
kezésre állnak-e. Az elvégzetts vizsgálat eredményéről beszámolni tartozik a Szenátusnak.

(�) Az Akkreditációs és Minőségügyi Bizottsság az Egyetem éves költségvetésének elfogadása
előtts megvizsgálja és értékeli a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek ren-
delkezésre állását. A Bizottsság elnöke az elvégzetts vizsgálat eredményéről beszámol a Sze-
nátusnak.

(4) A Szenátus az intézmény éves költségvetésének elfogadása előtts megvizsgálja és értékeli az
oktatói-kutatói kar tudományos potenciálját, az abban bekövetkezetts változásokat, a válto-
zások tendenciáit. A Bizottsság elnöke az elvégzetts vizsgálat eredményéről beszámolni tar-
tozik a Szenátusnak.

Munkáltatói jogkörök

9�. § 

(�) Az Egyetem munkavállalói fölötts a munkáltatói jogkör gyakorlása a Szervezeti és Működé-
si Rend 4�. § (�) bekezdése alapján a rektort illeti meg.

(2) A rektor a Szervezeti és Működési Rend  4�. §  (2) bekezdése alapján a munkáltatói jogok
gyakorlását  írásbeli  meghatalmazással  –  a  kinevezés  és  fölmentés,  megbízás,  megbízás
visszavonása, fikzetés nélküli szabadság engedélyezése, valamint a fegyelmi és kártérítési
jog gyakorlásának jogát kivéve – rektorhelyettsesre, illetőleg a szervezeti egységek vezetői-
re átruházhatja.

(�) A (2) bekezdésben meghatározotts vezetők a munkairányítói jog gyakorlói.
(4) A (2) bekezdés szerint átruházható munkáltatói jogok (munkairányítói jog) különösen a

következők�

(a) a munkaköri feladatok meghatározása;
(b) a munkarenden belül a munkaidő-beosztás;
(c) a munkavégzés irányításának, ellenőrzésének a joga, utasítási jog;
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(d) a munkavégzés, munkába járás igazolása;
(e) a munkavégzés értékelésének joga, minősítési jog;
(f) a rendes szabadság kiadása.

(5) Az átruházotts jogkör tovább nem ruházható.
(�) A 9�. § (�) bekezdésben meghatározotts foglalkoztatottsak esetén a túlmunka és a helyettsesí-

tés elrendelésének a joga a rektort illeti.

Általános foglalkoztatási szabályok

94. § 

(�) Az Egyetem a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a jelen Szabályzat keretei
közötts a rendeltetésszerű joggyakorlás, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elvé-
nek lehetőség szerinti érvényesülése melletts megfelelően köteles eljárni a foglalkoztatási
jogviszony létesítése, fönnállása, módosítása és megszüntetése során. Ennek keretében jo-
gosult a munkavállalói és a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai számára munkavég-
zésre irányuló utasítást adni, a munkavégzést ellenőrizni, a kimagasló, átlagtól eltérő telje-
sítményt  jutalmazni,  kötelezettsségszegést  szankcionálni.  Az  Egyetem  lehetőségeihez
mérten köteles a munkavállalók továbbképzését, a megfelelő szociális körülmények bizto-
sítását elősegíteni.

(2) Az Egyetem és munkavállalói közötts írásbeli szerződéskötési kötelezettsség áll fönn.
(�) A munkaszerződés teljesítése során – kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő – mind

az Egyetemnek mint munkáltatónak, mind a munkavállalónak úgy kell eljárni, ahogy az
adotts helyzetben általában elvárható. Fölróható magatartására előnyök szerzése végetts sen-
ki nem hivatkozhat. A másik fél fölróható magatartására hivatkozhat az is, aki maga fölró-
hatóan járt el.

(4) Az Egyetem mint munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján kö-
teles fikgyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak
aránytalan sérelmet nem okozhat.

(5) Mind az Egyetem mint munkáltató, mind pedig a munkavállaló kötelesek egymást minden
olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munka-
viszony létesítése, valamint a jogok gyakorlása és a kötelezettsségek teljesítése szempontjá-
ból lényeges.

(�) A munkavállaló a munkaviszony fönnállása alatts – kivéve, ha erre jogszabály följogosítja –
nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az Egyetem mint munkáltatója jogos gazdasági
érdekeit veszélyeztetné.

(7) A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutotts üzleti titkot megőrizni. Ezen
túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésé-
vel összefüggésben jutotts a tudomására,  és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más
személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű ada-
tok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatáro-
zotts adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettsségre. Üzleti titok a gazdasági tevékenység-
hez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintetts gazdasági tevékenységet végző
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személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az
azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítá-
sa, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazda-
sági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné,  feltéve,  hogy a titok megőrzésével
kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. Az üzleti ti-
tokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzítetts, vagyoni ér-
téket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeál-
lítása, ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik
mással vagy hozzák nyilvánosságra.

(8) Az Egyetem alkalmazottsai olyan személyek, akik egyházi szolgálati jogviszonyban, mun-
kaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban látják el a OR-ZSE okta-
tási, kutatási, igazgatási, szervezési, gazdálkodási, műszaki és üzemeltetési feladatait (to-
vábbiakban� alkalmazottsak).

(9) A (8) bekezdésben meghatározotts személytől csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat
közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesí-
tése vagy megszűnése szempontjából lényeges. Az Egyetem köteles a munkavállalót, meg-
bízottsat tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. Az Egyetem jelen szabályzat 9�. § (�)
bekezdésében meghatározotts személyre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik sze-
méllyel csak törvényben meghatározotts esetben vagy a munkavállaló, megbízotts hozzájá-
rulásával  közölhet.  A  munkaviszonyból  származó  kötelezettsségek  teljesítése  céljából  a
munkáltató a munkavállaló személyes adatait – az adatszolgáltatás céljának megjelölésé-
vel, törvényben meghatározottsak szerint – adatföldolgozó számára átadhatja. Erről a mun-
kavállalót előzetesen tájékoztatni kell. A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai cél-
ra  fölhasználhatók  és  további  statisztikai  célú  fölhasználásra  –  hozzájárulása  nélkül,
személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók. Az alkalmazni kívánt vagy alkalma-
zotts személynek a büntetlen előéletet és a foglalkozástól eltiltás hiányát igazoló, a bűnügyi
nyilvántartó szerv által kiállítotts hatósági bizonyítványban szereplő személyes adatait a
munkáltató ellenőrzés céljából kezeli, a megismert személyes adatokat a munkáltató az al-
kalmazás létesítésével  összefüggésben meghozotts döntés időpontjáig vagy – alkalmazás
esetén – annak megszűnését vagy megszüntetését követő hatodik hónap végéig kezeli.

A munkaköri leírás

95. § 

(�) A munkáltató köteles valamennyi alkalmazotts részére munkaköri leírást készíteni. A mun-
kaköri leírást a jogszabályok és egyetemi szabályzatok fikgyelembe vételével a munkáltatói
jogkör gyakorlója határozza meg, és azt az alkalmazottsal a foglalkoztatási jogviszony léte-
sítésétől számítotts, illetőleg a munkaköri feladatokat érintő módosítás esetén �5 napon be-
lül írásban közli.

(2) A munkaköri leírás átvételét az alkalmazotts aláírásával igazolja. A munkaköri leírás három
eredeti példányban készül, amelyből egy példányt az alkalmazotts személyi anyagában kell
elhelyezni, egy példányt pedig az alkalmazotts részére át kell adni.

(�) A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell különösen a következőket �
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(a) a közvetlen munkahelyi vezető megnevezését,
(b) a munkáltatói jogkör gyakorolójának megjelölését,
(c) az alkalmazotts munkakörének megnevezését és munkaköri beosztását (ha az a munka-

köri megnevezéstől eltér), valamint az ellátandó feladatok részletezését,
(d) a feladatok ellátására vonatkozó ellenőrzési kötelezettsséget,
(e) a munkakörrel, beosztással társult (minőségi, környezetvédelmi, munkahelyi egészség-

védelmi és biztonsági) felelősséget,
(f) az oktatói, kutatói, tanári munkakört betöltők esetében az adotts félévre vonatkozó ok-

tatási tervet.

(4) A munkaköri leírásban a kinevezés szerinti munkakör melletts – amennyiben az szükséges
és indokolt – annak specifikkációját jelentő beosztást is föl kell tüntetni és a kinevezés sze-
rinti munkakör feladatain túl a beosztás specifikkált feladatait is meg kell határozni.

(5) A munkaköri leírást szükség szerint, de oktatók és kutatók legalább kétévente felül kell
vizsgálni, és indokolt esetben a szükséges módosításokat el kell végezni.

(�) Az Egyetem minden alkalmazottsjának kötelessége, hogy a munkaköri leírásában meghatá-
rozottsak szerint ellássa feladatait.

II. A foglalkoztatási jogviszony módosításának közös szabályai

Általános szabályok

9�. § 

(�) A foglalkoztatási jogviszonyt a felek erre irányuló közös akaratával, írásban lehet módosí-
tani.

(2) A foglalkoztatási jogviszony módosítására vonatkozó munkaügyi iratban a munkavállalót
tájékoztatni kell a jogorvoslat lehetőségéről.

(�) A szervezeti egységek vezetői a rektori hatáskörbe tartozó kinevezésmódosítási javaslatu-
kat a foglalkoztatási jogviszony módosításának tervezetts időpontját megelőzően legalább
hat hónappal tartoznak fölterjeszteni a rektorhoz.

(4) Nem kell a (�) bekezdés szerinti időkorlátra tekintettsel lenni az olyan esetekben, ha a mó-
dosítási javaslat forrásmegtakarítást eredményez.

A helyettaesítés

97. § 

(�) Az Egyetem alkalmazásában álló oktató, kutató, illetve tanár tartós (�0 napot meghaladó)
távolléte esetén a munkakörébe tartozó feladatok ellátásáról helyettsesítés útján kell gon-
doskodni.

(2) Helyettsesítés jogcímén a munkaköri leírásban részletesen meghatározotts feladatok ellátása
céljából a helyettsesítetts személy távollétének időtartamára �

(a) a rektor az érintetts szervezeti egység vezetőjének javaslatára írásban helyettsesítést ren-
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delhet el, a munkavállaló alapfeladatán felül végzetts munkájával arányos külön díjazás
(helyettsesítési díj) kikötése melletts;

(b) határozotts idejű, a helyettsesítés várható időtartamára létesítetts foglalkoztatottsi jogvi-
szony keretében új munkavállaló foglalkoztatható.

(�) A (2) bekezdésben meghatározotts helyettsesítés feltétele, hogy a pénzügyi fedezet igazoltan
rendelkezésre álljon.

Munkakör módosítása, áthelyezés

98. § 

(�) Amennyiben  a  foglalkoztatási  jogviszony  módosítása  a  munkakör  megváltozásával  (új
munkaköri címmel), vagy az eredeti munkaköri feladatok lényeges módosításával jár, ak-
kor a foglalkoztatási jogviszony létesítésének feltételeire irányadó szabályok szerint kell el-
járni, és a módosítást megelőzően meg kell győződni arról, hogy az alkalmazási feltételek
az új, illetve a megváltozotts munkakör vonatkozásában is fennállnak.

(2) A munkaköri kritériumoknak történő teljes körű megfelelés hiánya főképpen a �2�. § (�)
bekezdése szerinti vezető oktatói munkakörök esetében kizáró körülmény.

(�) Szervezeti egységek közöttsi áthelyezés esetén módosítotts munkaköri leírást kell átadni a
dolgozónak legkésőbb az áthelyezést követő �5. napig.

Többletfeladat elrendelése

99. § 

(�) A rektor az adotts szervezeti egység vezetőjének javaslatára valamely ellátatlan feladatának
teljesítése céljából megállapodhat az Egyetemmel foglalkoztatottsi jogviszonyban álló okta-
tóval, kutatóval, illetve tanárral – annak munkakörébe nem tartozó – többletfeladat ellátá-
sára meghatározotts időre, kereset-kiegészítés ellenében, ide nem értve a 97. § szerinti he-
lyettsesítés keretei közötts ellátotts többletfeladatot.

(2) A többletfeladat meghatározotts időre rendelhető el, melyet a feladat jellegének megfelelő-
en kell  meghatározni (tárgyév/hónap; tanév/szemeszter;  más meghatározotts időszak) és
amely időtartamnak a többletfeladat-meghatározásban naptárilag meghatározható módon
szerepelnie kell.

(�) A többletfeladat elrendelésének feltétele, hogy költségvetési fedezete igazoltan rendelke-
zésre álljon.

(4) Ha az ellátandó többletfeladat az Egyetem egy másik szervezeti egységének feladatkörébe
tartozik, az illetékes szervezeti egység munkáltatói jogkörének gyakorlója még meghatáro-
zotts időre is kizárólag a munkavállaló szervezeti egysége vezetőjének előzetes egyetértésé-
vel állapodhat meg az alkalmazotts munkakörébe nem tartozó valamely többletfeladat ellá-
tásáról.

�00. § 

(�) Ha a munkavállaló a munkaköri leírásában meghatározotts feladatait teljesítettse, többletfel-
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adatként a munkavállaló munkakörébe nem tartozó bármely olyan feladat ellátása elren-
delhető,

(a) amely az Egyetem tevékenységi körébe tartozik;
(b) amelynek többletfeladatként történő ellátása ilyen módon célszerű és költséghatékony;
(c) amelynek ellátása az adotts szervezeti egységen belül nem tartozik más munkavállaló

munkakörébe, vagy nem láthatóak el ;
(d) amelynek ellátásához az érintetts alkalmazotts szakképzettsséggel, szakértelemmel ren-

delkezik.

(2) Ha a többletfeladat oktatási feladat, akkor az (�) bekezdésében írt feltételek teljesülése ese-
tén is csak akkor rendelhető el, ha

(a) az oktató a munkaköri leírásában meghatározotts feladatait (oktatási, kutatás, ezekhez
kapcsolódó, illetve egyetemi közéleti tevékenység) teljesítettse;

(b) amennyiben az oktató az (a) albekezdésben hivatkozotts oktatási feladatait csak részben
teljesítettse, többletfeladatként meghatározotts oktatói tevékenysége csak abban a részé-
ben (óraszámban) ismerhető el többletfeladatnak, amely az összeszámítás után a heti
kötelező óraszámot ténylegesen meghaladja.

(�) Ha a jogszabály, illetve a jelen Szabályzat szerint a tanításra fordítotts idő mértéke, illetve az
oktató munkaköri leírásában meghatározotts további feladatok megváltoznak, akkor a már
ezt megelőzően elrendelt többletfeladatot felül kell vizsgálni, többletfeladatot pedig csak a
változások fikgyelembevételével lehet elrendelni.

(4) Az Egyetem képzési rendszerébe tartozó oktatási feladat ellátása többletfeladatként akkor
rendelhető el,

(a) ha annak pénzügyi fedezete igazoltan rendelkezésre áll,
(b) ha a képzésben való oktatói közreműködés a fölkért oktató, az oktatási feladatot is el-

látó tudományos kutató számára tényleges többletfeladatot jelent.

(5) A (4) bekezdés szabályait értelemszerűen alkalmazni kell az otts meghatározotts képzési kör-
be nem tartozó más tanfolyami jellegű továbbképzések esetében is.

Az Egy�etemen létesíthető munkakörök

Nftv. 27. § (1) A felsőoktatási intézményben létesíthető oktatói munkakörök a következők:
a) tanársegéd,
b) adjunktus,
c) főiskolai, illetve egyetemi docens,
d) főiskolai, illetve egyetemi tanár,
e) mesteroktató.
(2) Az oktatói munkakörben történő alkalmazás együtt jár a munkakör megnevezésével azonos munkaköri cím adomá-
nyozásával és e munkaköri cím használatának jogával.
Nftv. 31. §
(4) Az oktató és a kutató a hetvenedik életévének betöltéséig foglalkoztatható.
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�0�. § 

(�) Az Egyetemen létesíthető  munkakörök jelen paragrafusban meghatározottsak szerint  az
alábbi kategóriákba tartoznak�

(a) oktató,
(b) tanár,
(c) tudományos kutató,
(d) ügyviteli munkakörben foglalkoztatotts ügyvivő-szakértők és ügyintézők,
(e) oktatási szolgáltató munkakörben foglalkoztatottsak,
(f) műszaki szolgáltató munkakörben foglalkoztatottsak.

(2) Az Egyetemen az oktatással összefüggő feladatokat oktatói, tanári és jelen paragrafusban
meghatározottsak szerint tudományos kutatói munkakörökben foglalkoztatottsak láthatják
el.

(�) Az Egyetemen létesíthető oktatói munkakörök a következők �

(a) tanársegéd;
(b) adjunktus;
(c) főiskolai docens;
(d) egyetemi docens;
(e) főiskolai tanár;
(f) egyetemi tanár.

(4) Az Egyetemen létesíthető tanári munkakörök a következők �

(a) nyelvtanár;
(b) művésztanár;
(c) teológiai tanár.�

(5) Adotts oktatói munkakörben történő alkalmazás együtts jár a munkakör megnevezésével
azonos munkaköri cím adományozásával. A munkavállaló a neki adományozotts munkakö-
ri címet nevének és tudományos fokozatának föltüntetése után szabadon használhatja (pl. �
„Prof. Dr. X. Y., DSc” vagy „Dr. X. Y., adjunktus”).

(�) Az Egyetemen történő alkalmazás feltétele valamennyi munkakörben, hogy az alkalmazotts

(a) rendelkezzék az előírt iskolai végzettsséggel, szakképzettsséggel,
(b) részt vetts a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton és annak alapján a munka-

kör ellátására alkalmas,
(c) tartsa tiszteletben az Egyetem zsidó értékrendjét és szellemiségét,
(d) legyen büntetlen előéletű és cselekvőképes.

(7) Az önálló kutatói feladatok ellátására a rektor kutatói munkakört létesíthet. Tudományos
kutatói munkakörben (továbbiakban� kutató) kell foglalkoztatni azt, aki az alkalmazottsi ki-
nevezésében meghatározottsak alapján a teljes munkaidejének legalább hetven százalékát

� Magyarázó megjegyzés� teológiai tanárként rabbidiplomával rendelkező személy alkalmazható. A külföldön szer-
zetts rabbioklevél (התרת־הוראה) nosztrifikkációja (lásd a 20. § (8). bekezdésének (h) albekezdését) a teológiai tanár-
ként történő alkalmazás előfeltétele. Zeneművészeti diplomával, illetve (zsidó) kántor szakképesítéssel rendelkező
személy művésztanárként foglalkoztatható.

– 90 –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

az Egyetem tudományos tevékenységének ellátására fordítja, továbbá munkakörébe tarto-
zó feladatként részt vesz az OR-ZSE oktatással összefüggő tevékenységében is.

(8) Az Egyetemen a következő kutatói munkakörök létesíthetők �

(a) tudományos segédmunkatárs,
(b) tudományos munkatárs,
(c) tudományos főmunkatárs,
(d) tudományos tanácsadó,
(e) kutatóprofesszor.

(9) Az  alkalmazottsak  foglalkoztatásával  kapcsolatos  egyetemi  szabályozás  során  a  Munka
Törvénykönyvéről  szóló  20�2.  évi  I.  törvény  (a  továbbiakban�  Mt.),  a  Polgári
Törvénykönyvről szóló 20��. évi V. törvény (a továbbiakban� Ptk.) és Nemzeti felsőoktatási
törvény vonatkozó előírásait egyaránt alkalmazni kell, tekintet nélkül arra, hogy a munka-
vállaló milyen felekezetű és milyen munkakörben dolgozik. A munkaszerződésben rögzíte-
ni kell, hogy ezek, illetve a (�) bekezdés (c) pontjának áthágása rendkívüli felmondási ok.

(�0) Az egyházi (hitközségi) szolgálati jogviszonyban alkalmazottsak (rabbi, kántor) esetében,
munkakörtől függetlenül, a szociális és időskori ellátás, betegellátás, segélyek, támogatá-
sok, valamint a gyermeknevelési szociális ellátás vonatkozásában a fönntartó megfelelő
szabályait kell alkalmazni.

Az alkalmazottaak jogai

�02. § 

(�) Az Egyetem minden alkalmazottsjának joga, hogy

(a) az OR-ZSE működésével összefüggésben javaslattsal éljen, s arra a(z írásbeli) megkere-
séstől számítotts �0 munkanapon belül érdemi választ kapjon,

(b) jelen szabályzatban rögzítetts módon és esetekben részt vegyen az Egyetem különböző
testületeinek megválasztásában, valamint megválasztása esetén azok munkájában,

(c) az Egyetem szabályzatainak megfelelően használja annak létesítményeit, eszközeit és
berendezéseit,

(d) beadványában észrevétellel, illetőleg panasszal forduljon a Szenátushoz és az Egyetem
vezetőihez.  E beadványokat a Szenátus köteles következő rendes ülésén napirendre
tűzni és elbírálni. Az elbírálás után, megfelelő szenátusi döntés esetén meg kell tenni a
szükséges intézkedéseket és erről tájékoztatni kell a beadvány benyújtóját.

(2) Az Egyetem alkalmazottsai a foglalkoztatásukra vonatkozó jogviszony szerint jogvitáikkal
munkaügyi bírósághoz fordulhatnak.

Az alkalmazottaak kötelességei

�0�. § 

(�) Az OR-ZSE minden alkalmazottsjának kötelessége, hogy

(a) a munkaköri leírásában meghatározottsak szerint ellássa feladatait,
(b) ismerje és megtartsa az Egyetem szabályzataiban foglaltakat,
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(c) tartózkodjék az Egyetem és a fönntartó jó hírnevét sértő magatartástól, nyilatkozatok-
tól és életviteltől.

(2) Valamennyi alkalmazotts munkaszerződésében rögzíteni kell, hogy az (�)-as bekezdés (b) és
(c) albekezdéseiben meghatározotts előírások megszegése minősítetts esetben fegyelmi vét-
séget alapozhat meg és azonnali hatályú fölmondás indoka lehet, illetve hogy a ��0. § (9)
bekezdésében  meghatározotts eset  bekövetkezte  megkerülhetetlenül  azonnali,  rendkívüli
fölmondást von maga után.

(�) Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat,  a  munkakörök betöltésének feltételeit  és
módját, az összeférhetetlenségi szabályokat, a minőség és teljesítmény alapján diffeerenciá-
ló jövedelemelosztás szabályait stb. jelen szabályzat részletezi.

(4) Az Egyetemen oktatói, kutatói munkakörben a �05. § (5) bekezdésének fikgyelembe vétele
melletts nem magyar állampolgár is alkalmazható.

Foglalkoztatási és megbízási jogviszony létesítése oktatói, kutatói munkakörben

Nftv. 7. § (1) A felsőoktatási intézménynek rendelkeznie kell állandó székhellyel, továbbá állandó oktatói, kutatói kar-
ral.
[…]
(3) Az állandó oktatói, kutatói karra vonatkozó feltétel akkor teljesül, ha a felsőoktatási intézmény az alaptevékenysé -
gének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony, vagy közalkalmazotti jogvi -
szony keretében foglalkoztatja.
Nftv. 25. § (3) Megbízási jogviszony keretében az oktatói feladat akkor látható el, ha a tevékenység jellege ezt megen-
gedi, továbbá a végzett munkára fordított idő nem haladja meg a teljes munkaidő hatvan százalékát (a továbbiakban:
óraadó oktató). Az óraadó oktató alkalmazásánál a 24. § (5) és e § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. Megbí -
zási jogviszony létesíthető továbbá az eseti, nem rendszeres oktatói feladatokra. A felsőoktatási intézmény a vele közal -
kalmazotti, illetve munkaviszonyban álló személlyel a munkakörébe nem tartozó oktatói feladatok ellátására megbízá -
si jogviszonyt létesíthet.

�04. § 

(�) Munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésekor a munkáltatói jogokat gyakorló rektor
köteles a 92. § (�) bekezdésének (a), (b) és (c) albekezdései szerint eljárni.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója megbízási jogviszony keretében oktatói, illetve kutatói
feladat ellátására akkor köthet szerződést, ha

(a) az oktató, illetve a kutató megfelel a jelen szabályzat �05. §-ában meghatározotts általá-
nos alkalmazási követelményeknek;

(b) az általa ellátotts tevékenység jellege ezt megengedi;
(c) az Egyetemmel megbízási jogviszonyban álló oktatóknak, kutatóknak hányada nem

lépi túl a 92. § (�) bekezdésének (b) és (c) albekezdései szerinti arányt,
(d) az általa végzetts munkára fordítotts idő nem haladja meg a teljes munkaidő �0%-át.

(�) A (2) bekezdés (d) albekezdésében leírt esetben a rektor köteles mérlegelni a fölvenni kí-
vánt oktatóval foglalkoztatási jogviszony létesítésének a lehetőségét, illetve szükségessé-
gét.

(4) Törekedni kell arra, hogy a 92. § (�) bekezdésének (b) és (c) albekezdéseiben megnevezetts
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arány melletts lehetőség nyíljék az OR-ZSE emeritált professzorainak megbízási jogviszony
keretei közötts történő alkalmazására.

�05. § 

(�) Az Egyetemen munkaviszonyt  létesíteni  csak a  törvényben előírt  iskolai  végzettsséggel,
szakképzettsséggel rendelkező, büntetlen előéletű, cselekvőképes személlyel lehet, aki nem
áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatts és aki tiszteletben
tartja az Egyetem neológ-zsidó értékrendjét és szellemiségét. A jogviszony létesítésénél az
Nftvv. 9�. § (�) bekezdésének (a) albekezdésére fikgyelemmel kell lenni.

(2) Az Egyetemmel szerződni kívánó munkavállaló büntetlen előéletét és foglalkozástól való
eltiltás alóli mentességét a kiállításától számítotts 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal hiteles módon köteles igazolni.

(�) A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre, ami a felek kölcsönös és egybehangzó, írotts
és ellenjegyzetts jognyilatkozatával létrejövő megállapodás.

(4) A munkaszerződést írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmulasztása miatts a munkaszer-
ződés érvénytelenségére csak a munkavállaló – a munkába lépést követő �0 napon belül –
hivatkozhat.

(5) Azokkal a külföldi állampolgárokkal, akik jogszabály szerint csak munkavállalási engedély
alapján végezhetnek munkát Magyarország területén, munkaviszonyt létesíteni csak érvé-
nyes munkavállalási engedély birtokában szabad.

(�) A munkaszerződés megkötése előtts a leendő munkavállalót meg kell ismertetni az Egye-
tem szabályzataival. E tényt, valamint, hogy a szabályzatok rá vonatkozó részét magára
nézve kötelezőnek ismeri el, a munkavállaló a munkaszerződés aláírásával igazolja.

(7) A határozotts idejű munkaviszony időtartamát naptárilag, vagy más alkalmas módon kell
meghatározni.  A  határozotts időre  szóló  munkaviszony  időtartama  –  ideértve  a  meg-
hosszabbítotts és az előző határozotts időre kötötts munkaszerződés megszűnésétől számítotts
hat hónapon belül létesítetts újabb határozotts időtartamú munkaviszony tartamát is – az öt
évet nem haladhatja meg.

Mt. 46. § (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a
munkavállalót
a) a napi munkaidőről,
b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
c) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
d) a munkakörbe tartozó feladatokról,
e) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

�0�. § 

(�) Az Mt. 4�. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével a munkaszerződés aláírásával egyidejű-
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leg a munkavállaló részére át kell  adni  az Mt.  4�.  § (�)  bekezdése szerinti  tájékoztatót,
melynek átvételét a munkavállaló aláírásával igazolja.

(2) Érvényes és egyben hatályos munkaszerződés nélkül történő munkavégzés esetén, az eb-
ből eredő károkért a teljes felelősséget a munka elvégzésére utasítást adó vezető viseli.

(�) Munkavégzésre irányuló további jogviszony elsősorban részmunkaidőre köthető.
(4) Határozatlan idejű teljes munkaidőre (heti 40 óra) vonatkozó munkaviszonyt csak azzal a

munkavállalóval szabad létesíteni, aki aláírásával igazolja, hogy nem rendelkezik máshol
teljes munkaidejű foglalkoztatási jogviszonnyal.

(5) A rektor a (4) bekezdésbe foglalt korlátozás alól indokolt esetben fölmentést adhat.
(�) A  munkaviszonnyal  kapcsolatos,  az  Egyetemet  terhelő  bejelentési,  kötelezettsségnek  a

Pénzügyi, Gazdasági és Személyzeti Hivatal tesz eleget.

Összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok

�07. § 

(�) Jelen szabályzat értelmezésében az összeférhetetlenség olyan helyzetet eredményező kö-
rülmény, amely akadályozza az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavál-
laló munkavégzését, munkaköri feladatainak maradéktalan ellátását, illetve egyes esetek-
ben komolyan veszélyezteti az Egyetemet feladatai ellátásában.

(2) Az egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazotts nem létesíthet munkavég-
zésre irányuló további jogviszonyt, ha az az Egyetemmel betöltötts munkakörével összefér-
hetetlen.

(�) Összeférhetetlen különösen az olyan munkavégzésre irányuló további jogviszony, mely

(a) az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyt egyetemi munkaköri fel-
adatainak teljesítésében hátráltatja, vagy szolgálati titok sérelmével járhat;

(b) azzal a következménnyel jár, hogy az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban álló
személy az OR-ZSE doktori iskolája működési feltételeinek mérlegelése során nem ve-
hető fikgyelembe;

(c) az Egyetemen teljes munkaidőben foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazotts által
más felsőoktatási intézményben vezetői, illetve magasabb vezetői megbízás ellátására
irányul.

(4) A magasabb vezető, vezető az általa irányítotts szervezeti egység tevékenységi körébe eső
munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. Munkaszerződés eltérő kikö-
tése hiányában nem vonatkozik ez a tilalom arra a jogviszonyra, amelyet tudományos, ok-
tatói, illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesítettsek.

(5) A magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettsségvállalásra jogosult alkalma-
zotts munkakörévek, vezető megbízásával összeférhetetlen

(a) ha közeli hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kap-
csolatba kerülne vagy kerülhetne;

(b) a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkál-
tatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltötts ve-
zető tisztségviselői, felügyelőbizottssági tagság.
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(�) Az oktatók és kutatók a foglalkoztatási jogviszonyuk alapításával egyidejűleg nyilatkoznak
az összeférhetetlenségi okok fönnállásáról, azok megszüntetéséről, jogviszonyuk tartama
alatts nyolc napon belül kötelesek írásban bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának,
ha velük szemben törvényben, illetve jelen szabályzatban meghatározotts összeférhetetlen-
ségi ok merül fel, illetve ha a foglalkoztatási jogviszonyuk fönnállása alatts összeférhetet-
lenségi helyzetbe kerülnek.

Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének szabályai

�08. § 

(�) Teljes munkaidőre szóló munkaviszonyban álló munkavállaló további munkaviszonyt, köz-
alkalmazottsi jogviszonyt csak a rektor előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthet. Oktatói
és kutatói munkakörben foglalkoztatotts további oktatói vagy kutatói tevékenységre irá-
nyuló megbízást csak úgy létesíthet, ha ezt előttse �0 nappal írásban bejelenti a munkáltatói
jogkör gyakorlójának. Amennyiben a bejelentésre 8 napon belül nem kap értesítést, a beje-
lentést elfogadottsnak kell tekinteni.

(2) A rektor a hozzájárulást 8 napon belül megtagadhatja, ha a további jogviszony létesítése

(a) az Egyetem vallási szellemiségébe ütközik, vagy
(b) az Egyetem jelentős érdeksérelmével jár, vagy
(c) ha a további jogviszonyból eredő kötelezettsségek teljesítése a munkavállaló feladatai-

nak ellátását veszélyeztetheti.

(�) Az Egyetemmel részfoglalkozású munkaviszonyban álló munkavállaló köteles a további
munkaviszony, közalkalmazottsi jogviszony létesítésének, az oktatói munkakörben foglal-
koztatotts a további oktatói, illetve kutatói tevékenységre irányuló megbízás elfogadásának
szándékát a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetesen írásban bejelenteni.

�09. § 

(�) Egyházi (hitközségi) személyek (rabbi, kántor) egyházi (hitközségi) jogviszonya nem esik a
�08. § (�)–(�) bekezdéseinek hatálya alá.

(2) Az Egyetem doktori iskolai törzstagja további munkaviszonyt, illetve közalkalmazottsi jog-
viszonyt rektori engedéllyel sem létesíthet, ha a további foglalkoztató doktori iskolát üze-
meltető felsőoktatási intézmény, és a munkavállalótól a további foglalkoztatási jogviszony
következményeként olyan nyilatkozatot várnak el, mely szerint tudományos teljesítménye,
illetve törzstagi mivolta akkreditáció szempontjából kizárólag a további jogviszonyát bizto-
sító felsőoktatási intézmény doktori iskolájában számítható be.

Az oktatói és kutatói munkakörre létesítetta foglalkoztatási jogviszony megszüntetése

Nftv. 7. § (1) A felsőoktatási intézménynek rendelkeznie kell állandó székhellyel, továbbá állandó oktatói, kutatói kar-
ral.
[…]
(3) Az állandó oktatói, kutatói karra vonatkozó feltétel akkor teljesül, ha a felsőoktatási intézmény az alaptevékenysé -
gének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony, vagy közalkalmazotti jogvi -
szony keretében foglalkoztatja.
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31. § (4) Az oktató és a kutató a hetvenedik életévének betöltéséig foglalkoztatható. A főiskolai, illetve egyetemi tanár
esetén a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszüntetésére a rektor jogosult.
(5) A munkáltató rendes felmondással, illetve fölmentéssel – a munka törvénykönyvében és a közalkalmazottak jogállá -
sáról szóló törvényben meghatározottakon túl – az oktatói munkakörben történő foglalkoztatást megszüntetheti, ha az
oktató
a) nem teljesítette a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározott, a munkáltató által legalább
ötévente felülvizsgált, ellenőrzött feltételeket,
b) nem teljesítette azokat a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket a munkáltató –
megfelelő határidő biztosításával – a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban előírt,
c) a 26. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján az intézmény működési feltételeinek mérlegelése során az intéz -
ményben nem vehető figyelembe. E pont esetében a munka törvénykönyve és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény munkaviszonyra, illetve közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó rendelkezései közül a felmondási, illetve föl -
mentési időre, illetve a végkielégítésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
27. § (4) Az alkalmazás megszűnésével – a főiskolai és az egyetemi tanári cím kivételével – megszűnik a munkaköri cím
használatának a joga. A főiskolai és az egyetemi tanár a cím használatára addig jogosult, ameddig a miniszterelnök, il -
letve a köztársasági elnök a tanári cím használatának jogát nem vonja meg.

��0. § 

(�) A munkaviszony megszüntetését az Mt. rendelkezései szerint bármelyik fél kezdeményez-
heti.

(2) A „főiskolai tanár”, illetve az „egyetemi tanár” munkaköri címmel rendelkező foglalkozta-
totts fölmentését csak a rektor kezdeményezheti. A rektor köteles kezdeményezni az e mun-
kaköri címekkel rendelkezők fölmentését, ha

(a) azt az érintetts kéri,
(b) az érintettsel szemben jogerősen elbocsátás fegyelmi büntetést szabtak ki,
(c) a foglalkozás gyakorlásától a bíróság jogerősen eltiltottsa, vagy
(d) az érintettset szándékos bűncselekmény miatts jogerősen végrehajtandó szabadságvesz-

tésre ítélték.

(�) Nem foglalkoztatható tovább a ��2. § (�) bekezdésének hatálya alá tartozó oktató, ha a ne-
vezetts paragrafus (�) bekezdésébe foglalt mérlegelésnek nincs helye.

(4) Az oktató és a kutató a hetvenedik életévének betöltéséig foglalkoztatható. Az oktató fog-
lalkoztatási jogviszonya legkésőbb annak a szemeszternek az utolsó napján szüntetendő
meg, melyben még nem töltöttse be a hetvenedik életévét. Ha a hetvenedik életévét betöltő
oktató főiskolai vagy egyetemi tanári munkaköri címmel rendelkezik, akkor a foglalkozta-
tásra irányuló jogviszony megszüntetését még abban az esetben is csak a rektor kezdemé-
nyezheti, ha a munkáltatói jogkört előzőekben valamely szervezeti egység vezetőjére átru-
házta. A rektor mindezzel együtts köteles a Nftvv. ��. § (4) bekezdésének érvényt szerezni,
mérlegelési jogkör nem illeti meg.�

(5) Annak az oktatónak, illetve kutatónak, akinek a foglalkoztatása a (4) bekezdés alapján szű-
nik meg, az Egyetem csak akkor megbízási jogviszony alapján úgynevezetts óraadói státust,
ha a foglalkoztatási jogviszony (munkaviszony) útján alkalmazotts oktatói és kutatói karnak

� E bekezdés módosítotts megfogalmazását megállapítottsa a Szenátus 20�9. 0�. 28-i ülése.
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a megbízási jogviszonyban álló munkatársakhoz viszonyítotts aránya nem múlja alul a 70%-
ot.

(�) A rektor fölmentheti az oktatót és tudományos kutatót, ha az Mt. 294. § (�) bekezdés (g) al-
bekezdése, vagy lévén az érintetts egyházi személy jogviszonyban alkalmazotts (rabbi, kán-
tor), a fönntartó szabályzatai értelmében nyugdíjasnak minősül, az Egyetem doktori iskolá-
jának nem törzstagja, illetve nem tagja a Professzori Tanácsnak.

(7) A (�) bekezdés szerinti fölmentés esetén a munkavállaló jogviszonya azon tanulmányi fél-
év utolsó napjával szüntetendő meg, amelyben az érintetts nyugdíjasnak minősül.

(8) A munkáltató  rendes  felmondással,  illetve  fölmentéssel  –  a  munka  törvénykönyvében
meghatározottsakon túl – az oktatói és kutatói munkakörben történő foglalkoztatást meg-
szüntetheti, ha az oktató, illetve a kutató nem teljesítettse

(a) a jelen szabályzatban az egyes munkakörök betöltőivel szemben támasztotts, a munkál-
tató által legalább ötévente felülvizsgált, ellenőrzötts feltételeket,

(b) azokat a munkakör betöltéséhez szükséges további feltételeket, melyeket az Egyetem
– megfelelő határidő biztosításával – a munkaszerződésben előírt.

(9) Mérlegelés nélkül köteles a rektor a foglalkoztatási jogviszony rendes fölmentéssel történő
azonnali megszüntetésére, ha a �07. § (�) bekezdésének (b) albekezdése szerinti összeférhe-
tetlenség merül föl. Ebben az esetben a munka törvénykönyvének a munkaviszonyra vo-
natkozó rendelkezései közül a fölmondási, illetve fölmentési időre, valamint a végkielégí-
tésre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazási kötelezettsségétől az Egyetemet  a hatályos
felsőoktatási törvény ��. §-ának (5) bekezdése (c) albekezdése mentesíti.

(�0) Az Egyetem rendes fölmentéssel – a törvényi fölhatalmazás alapján� – az oktatói munka-
körben történő foglalkoztatást megszüntetheti,  ha az oktató részére a tanítási időre eső
munkavégzést – két félév átlagában – legalább 50%-ban nem tudja biztosítani.

(��) A foglalkoztatási  jogviszony  fölmentéssel  csak  különösen indokolt  esetben szüntethető
meg, ha

(a) az alkalmazotts házastársa (élettsársa) nem rendelkezik önálló, az országosan kötelező
legkisebb munkabérnek megfelelő vagy azt meghaladó jövedelemmel és legalább két
eltartotts gyermeke van,

(b) ha az alkalmazotts egyedülálló, eltartotts gyermeke pedig még nem töltöttse be a �8. élet-
évét.

(�2) Az alkalmazotts a jogviszonya megszűnésekor, illetve megszüntetésekor köteles a birtoká-
ban lévő, de az Egyetem tulajdonát képező eszközökkel, gépekkel, berendezésekkel és fel -
szerelésekkel elszámolni, az Egyetemmel fönnálló esetleges tartozását rendezni, az elszá-
molási lapot az érintettsekkel aláíratni és azt legkésőbb az utolsó munkában töltötts napot
megelőző harmadik napon a Pénzügyi, Gazdasági és Személyzeti Hivatalon a gazdasági ve-
zetőnek leadni, továbbá a szervezeti egység vezetője által megjelölt személynek munkakö-
rét átadni.

(��) Az Egyetem a foglalkoztatási jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiadásának,
illetve a járandóságok kifikzetésének határidejére vonatkozóan az Mt. 80. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján köteles eljárni. E kötelezettsség teljesítése érdekében a Pénzügyi, Gazdasá-

� Lásd Nftvv. ��.§ (5) bek. (a) albekezdés.
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gi és Személyzeti Hivatal a foglalkoztatási jogviszony fölmentéssel történő megszüntetése-
kor legkésőbb az utolsó munkában töltötts naptól, egyébként legkésőbb a foglalkoztatási
jogviszony megszűnésétől számítotts ötödik munkanapon köteles az alkalmazotts részére a
munkaviszony megszűnését tanúsító igazolást, továbbá szabadságigazolást adni, az időará-
nyos szabadságot pénzben megváltani, az alkalmazottsnak járó és még ki nem fikzetetts juttsa-
tásokat kifikzetni, illetve bankszámlájára átutalni. A munkakörileg illetékes szervezeti egy-
ség  vezetője  köteles  az  időarányos  szabadság  természetben  való  kiadására  törekedni,
megváltásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a természetbeni kiadás nem lehetséges.

(�4) A munkakörileg illetékes szervezeti egység vezetője köteles megtenni a szükséges intézke-
déseket annak érdekében, hogy az alkalmazotts egyetemi informatikai rendszerekben meg-
lévő jogosultságainak megszüntetésére legkésőbb a jogviszony megszűnésének napjával
sor kerüljön.

(�5) Amennyiben az alkalmazotts projektmenedzseri feladatokat is ellátotts, a projekt folytatásá-
hoz, lezárásához, illetve a beszámoló elkészítéséhez szükséges dokumentumokat és infor-
mációkat a pályázat megvalósításáért felelős szakmai vezető javaslatára a rektor kijelölte
alkalmazottsnak köteles átadni.

(��) Amennyiben az alkalmazotts (�2) bekezdésben foglalt kötelezettsségének határidőben nem
tesz eleget, s elszámolás sem történik, a gazdasági vezetőnek a követelés behajtása iránt
jogi úton intézkednie kell.

A foglalkoztatási jogviszony közös mege�ezéssel történő megszüntetése

���. § 

(�) Közös megegyezéssel az Egyetem és az alkalmazotts a határozatlan vagy határozotts idejű
foglalkoztatási jogviszonyt azonnali hatállyal vagy valamely későbbi időpontra, legkésőbb
azonban a munkáltatói fölmentés esetében irányadó fölmentési idő utolsó napjára szüntet-
heti meg.

(2) A megszüntetésre vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni. A megállapodásnak tartal-
maznia kell �

(a) a megszüntetésre vonatkozó közös nyilatkozatot,
(b) a megszüntetés időpontját.

A foglalkoztatási jogviszony megszűnésének jogcímei

��2. § 

(�) A foglalkoztatási jogviszony megszűnik az alábbi esetekben �

(a) a kinevezésben foglalt határozotts idő lejártával,
(b) az alkalmazotts halálával,
(c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,

(d) a ��0. és a ���. §-ban leírt esetekben.

(2) Ha a foglalkoztatottsi jogviszony az alkalmazotts halálával szűnik meg, erről a tényről a köz-
vetlen munkahelyi vezető haladéktalanul értesíteni köteles az alábbi érintettseket�
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(a) a rektort,
(b) a főtitkárt és
(c) Pénzügyi, Gazdasági és Személyzeti Hivatalt.

A vezetői, magasabb vezetői megbízás megszűnése

���. § 

(�) A vezetői megbízás megszűnik�

(a) a határozotts idő leteltével,
(b) ha a magasabb vezető, vezető a vezetői beosztásáról lemond, két hónap lemondási idő

leteltével,
(c) ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a megbízást írásban visszavonja (a visszavonást az

érintetts kérelmére indokolni kell),
(d) a megbízotts vezetése alatts álló szervezeti egység megszűnéséből vagy szervezeti átala-

kulásából következően,
(e) a foglalkoztatási jogviszony megszűntével,�

(f) a magasabb vezető, vezető halálával.

(2) A határozotts idő letelte, a lemondás, a megbízás visszavonása, a szervezeti egység megszű-
nése vagy átalakulása után az érintetts vezetőt, magasabb vezetőt kinevezése szerinti mun-
kakörében kell továbbfoglalkoztatni.

(�) A magasabb vezetői, illetve a vezetői megbízás megszűnéséről a határozotts idő lejártát, il-
letve  a  jogszabályban meghatározotts életkor  betöltését  kilencven  nappal  megelőzően a
Pénzügyi, Gazdasági és Személyzeti Hivatal a munkáltatói jogkör gyakorlóját, azaz a rek-
tort tájékoztatni köteles.

(4) A magasabb vezetői, illetve a vezetői megbízás megszűnésével, illetve visszavonásával egy-
idejűleg a vezetői pótlék visszavonásáról is intézkedni kell.

(5) Legkésőbb a magasabb vezetői, illetve a vezetői megbízás megszűnése napján, ha az mun-
kaszüneti napra esik, a megelőző munkanapon le kell bonyolítani az átadás-átvételi eljá-
rást. Ennek során jegyzőkönyvet kell fölvenni a ��4. § (�) és (�) bekezdése szerinti eljárás-
rend értelemszerű alkalmazásával.

A munkakör átadás-átvételi rendje

��4. § 

(�) A foglalkoztatási jogviszonyban állók munkakörét – szervezeti változás vagy személyi vál-
tozások miatts – jegyzőkönyv fölvetele melletts kell átadni, illetve átvenni.

(2) A munkakör átadás-átvétele a közvetlen felettses vagy képviselőjének jelenlétében történik.
Az átadás-átvételről készítetts jegyzőkönyvet négy példányban kell elkészíteni. Ebből egy-
egy példányt az átadó és átvevő kap, egy-egy példányt az átadó és átvevő személyi anya-
gában kell elhelyezni.

� E bekezdés módosítotts megfogalmazását megállapítottsa a Szenátus 20�9. 0�. 28-i ülése.
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(�) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell �

(a) az átadás átvétel időpontját, az abban résztvevő személyek megnevezését, a vezetői fel-
adattsal kapcsolatos általános jellegű információkat,

(b) az átadotts, folyamatban lévő konkrét ügyeket, az azokban teendő intézkedéseket, meg-
jegyzéseket, különös tekintettsel a kötelezettsségvállalásokra,

(c) az átadás tárgyát képező okmányok, utasítások, munkaeszközök fölsorolását (iratok,
bélyegzők, kulcsok, eszközök, elektronikus dokumentumok),

(d) hivatalos emailcímek jogosultsága átadás-átvételének időpontját,
(e) az anyagi felelősséggel járó munkakörök átadásakor a vonatkozó leltári, pénzügyi do-

kumentáció föllelhetőségét,
(f) a munkakört átvevő dolgozó anyagi felelőssége tudomásulvételéről szóló nyilatkoza-

tot,
(g) az átadó, illetve átvevő esetleges észrevételeit és aláírását.

(4) A jegyzőkönyv két példányát a helyszíni ellenjegyzést követően az átadás-átvételnél jelen
lévő közvetlen felettses a személyzeti anyagban történő archiválás céljából köteles a Pénz-
ügyi, Gazdasági és Személyzeti Hivatal vezetőjéhez eljuttsatni.

(5) Az átadás-átvételi eljárást az átadó utolsó munkában töltötts napján be kell fejezni. Abban
az esetben, ha az átadás-átvételi eljárásra akadályoztatás melletts kerül sor, a munkáltatói
jogkör gyakorlója köteles rendelkezni a feladatok átadásáról az akadályozotts vezető egy-
idejű értesítése melletts. Ha a régi vezető megbízásának megszűnésekor még nincs új veze-
tő, a munkáltatói jogkör gyakorlója jelöli ki az átvevő személyt.

A munkáltatói jogok �akorlása

Nftv. 93. § (3) Ahol e törvény munkaviszonyt említ, azon egyházi felsőoktatási intézmények esetén az egyházi személy
jogviszonyt is érteni kell.

��5. § 

(�) A rektor fölötts a munkáltatói jogokat a fönntartó gyakorolja.
(2) A szolgálati jogviszonyban álló rabbi, illetve kántor jogállású alkalmazottsak kirendelése és

a kirendelésük visszavonása tekintetében a fönntartó dönt; ezen túlmenően a szolgálati vi -
szonyhoz kapcsolódó jogokat a rektor gyakorolja.

(�) A munkaviszonyban állók tekintetében a munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja.
(4) Az Egyetem „egyetemi tanár” és a „főiskolai tanár” munkaköri címmel rendelkező alkal-

mazottsai tekintetében a munkáltatói jogkört – az első kinevezés, illetve a fölmentés kivéte-
lével – a rektor gyakorolja. Azzal, aki már jogosult az „egyetemi tanári”, illetve a „főiskolai
tanári” munkaköri cím használatára, a rektor létesít jogviszonyt,  a (2)–(�) bekezdésekben
rögzítettsek szerint.

– �00 –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az Egy�etem munkavállalóira vonatkozó általános alapelvek

���. § 

(�) Az alapvető oktatási,  kutatási és nevelői feladatokat az intézménnyel egyházi szolgálati
jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló munkatársak látják el.

(2) Az Egyetemen oktatói munkakörökben csak mesterfokozattsal (azaz egyetemi végzettsség-
gel) és szakképzettsséggel rendelkező személyek foglalkoztathatók.

(�) Tanári munkakörökben felsőfokú végzettsséggel és szakképzettsséggel rendelkező személyek
foglalkoztathatók.�

(4) Az egyetemen foglalkoztatotts oktatók és kutatók foglalkoztatási jogviszonyát az Nftvv. ��. §
(4). bekezdésében foglaltakra tekintettsel úgy kell megszüntetni, hogy a munkavégzés alóli
mentesítésre lehetőleg szorgalmi időszak kezdetével kerüljön sor és az alkalmazottsi jogvi-
szony megszűnésének ideje ne essék későbbi időre, mint az alkalmazotts hetvenedik életéve
betöltésének napja.

III. Az Egyetemmel foglalkoztatotti jogviszonyban állók felelősségi rendszere

Fe�elmi felelősség

��7. § 

(�) Fegyelmi vétséget követ el a munkavállaló, ha foglalkoztatási jogviszonyából eredő lénye-
ges kötelezettsségét vétkesen (szándékosan vagy gondatlanul) megszegi.

(2) Szándékosságnak minősül, ha valaki magatartásának következményeit kívánva, vagy az
előre látotts következményekbe belenyugodva hajtja végre cselekményét.

(�) Gondatlanságból követi el a vétséget, aki magatartásának káros következményeit előre lát-
ja, azonban azok elmaradásában könnyelműen bízik, illetve aki azért nem látja előre, hogy
cselekménye káros következményekkel járhat, mert a tőle elvárható fikgyelmet vagy körül-
tekintést elmulasztja.

(4) A foglalkoztatási jogviszonyból (munkaviszonyból) származó általános kötelezettsségeket
az Mt. határozza meg, a különös kötelezettsségekről a jelen szabályzat rendelkezik.

(5) Nincs helye fegyelmi felelősségre vonásnak, ha a munkavállaló azért nem teljesítettse, illet-
ve azért szegte meg a kötelezettsségét, mert a munkáltató utasítása jogszabályba ütközötts.

��8. § 

(�) Az Egyetem munkavállalói fölötts a fegyelmi jogkört a rektor gyakorolja.
(2) A fegyelmi eljárás megindítására, lefolytatására, fölfüggesztésére, megszüntetésére, illetve

a fegyelmi eljárásban hozható érdemi határozatokra, a jogorvoslatra és a határozat végre-
hajtására az Egyetem Fegyelmi Szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(�) A fegyelmi eljárás során alkalmazandó iratmintákat a rektor utasításban állapíthatja meg.

� Magyarázó megjegyzés� teológiai tanárként rabbidiplomával rendelkező személy alkalmazható. A külföldön szer-
zetts rabbioklevél (התרת־הוראה) nosztrifikkációja (lásd a 20. § (8). bekezdésének (h) albekezdését) a teológiai tanár-
ként történő alkalmazás előfeltétele.
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A kártérítési felelősség

��9. § 

(�) A jelen szabályzat alkalmazásában a kár az Egyetem mindennemű vagyonában bekövetke-
zetts csökkenés, amely a munkavállaló jogellenes, felróható magatartásával, tevékenységé-
vel vagy mulasztásával okozati összefüggésben következetts be.

(2) A munkavállaló  foglalkoztatási  jogviszonyából  eredő  kötelezettsségének gondatlan  vagy
szándékos megszegésével okozotts kárért kártérítési felelősséggel tartozik, azaz vétkességi
felelősséggel bír. A kártérítési felelősség alapjára, a szándékosság, gondatlanság fogalmára,
a több munkavállaló által együttsesen okozotts kárért való felelősség, a megrongált, elve-
szetts vagyontárgy értékének megállapítása szabályaira, a munkáltató kárigényének érvé-
nyesítésére a 20�2. évi I. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(�) A kár bekövetkezését az észlelést követően haladéktalanul be kell jelenteni a szervezeti
egység vezetőjének.

(4) A szervezeti egység vezetője köteles �

(a) bűncselekmény alapos gyanúja esetén a munkáltatói jogkör gyakorlóját,
(b) leltárhiány, illetve visszaszolgáltatási, megőrzési, elszámolási kötelezettsség megszegése

esetén a rektort értesíteni,
(c) a kár enyhítésére,  további  károk megakadályozására szükséges intézkedéseket hala-

déktalanul meghozni,
(d) a kártérítési felelősség megállapítását célzó vizsgálatot megkezdeni és lefolytatni a A

Pénzügyi, Gazdasági és Személyzeti Hivatal bevonásával.

(5) A kártérítési eljárás során alkalmazandó iratmintákat a rektor utasításban állapíthatja meg.
(�) Gondatlan károkozás esetén a munkavállaló hathavi illetménye erejéig felel, amennyiben

(a) a munkáltató gazdálkodására vonatkozó szabályok súlyos megsértésével,
(b) az ellenőrzési kötelezettsség elmulasztásával, illetve hiányos teljesítésével okozta a kárt,

vagy
(c) a kár olyan – jogszabályba ütköző – utasítása teljesítéséből keletkezetts, amelynek vár-

ható következményeire az utasítotts munkavállaló előzőleg a fikgyelmét fölhívta.

(7) A magasabb vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlanul okozotts károkért tel-
jes mértékben felel. A magasabb vezető által a vezetői tevékenység keretében szándékosan
okozotts kárért, illetve a nem vezetői tevékenysége keretében okozotts kárért az általános fe-
lelősségi szabályok (Munka Törvénykönyve) az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy gon-
datlan károkozás esetén a felelősség mértéke a vezető tizenkét havi átlagkeresetéig terjed-
het.
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IV. Az egyes oktatói munkakörökre megállapított követelmények

Az oktatók, kutatók és tanárok sajátos jogai

�20. § 

(�) Az oktató joga, hogy

(a) a képesítési követelményeknek és a tantervi előírásoknak megfelelően, a szakfelelős
felügyelete melletts maga határozza meg az általa oktatotts tananyagot, válassza meg az
oktatási és képzési módszereket. Ha a szakfelelős az oktató szakmai döntéseit kifogá-
solja,  azokban minőségbiztosítás  kockázatot  lát,  vonatkozó szakvéleményét  tartozik
írásban rögzíteni, s az érintetts oktató elé tárni. A szakfelelős indokolt esetben a rektor-
hoz fordulhat, aki minőségbiztosítási szempontból köteles kivizsgálni az esetet és a vi-
tatotts szakmai kérdésben döntést hozni;

(b) a tantárgyak meghirdetésének az Egyetemen alkalmazotts rendje szerint a szakterületé-
nek megfelelő képzési szakon belül választható tantárgyat hirdethet meg;

(c) az egyetemi Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat rendelkezései szerint tárgyilagosan érté-
keli a hallgatók tanulmányi munkáját és teljesítményét;

(d) véleményt nyilváníthat az Egyetem oktatási programjairól, javaslatot tehet a tanter-
vek, tantárgyi oktatási programok és az általa oktatotts tananyag fejlesztésére, részt ve-
het az ez irányú tanszéki, illetve egyetemi oktatásfejlesztési tevékenységben;

(e) a szakterületének megfelelő tudományos alap- és alkalmazotts kutatást, illetve tudomá-
nyos kutatási eredményeinek gyakorlati alkalmazását megalapozó fejlesztési tevékeny-
séget végezhet;

(f) a szakképzettsségének és gyakorlati ismereteinek megfelelően – a hatályos jogszabá-
lyok szerint – szaktanácsadási tevékenységet folytathat;

(g) tudományos kutatásainak folytatása, illetve egyéni tudományos továbbképzésének elő-
segítése érdekében részt vehet szakmai és nyelvi továbbképzésben az Egyetem anyagi
kötelezettsségvállalása nélkül.

(2) Az oktató kötelessége, hogy beosztásának és a munkaköri leírásában részletezetts kötele-
zettsségeinek megfelelően�

(a) a tantervek és oktatási programok által meghatározotts kereteken belül részt vegyen az
egyetemi oktatómunkában, így az általa meghirdetetts, illetve reá bízotts tantárgyak ok-
tatási  foglalkozásainak (előadások,  szemináriumok,  gyakorlatok  stb.)  vezetésében,  a
vizsgáztatásban, a szükséges tananyagok (jegyzet, tankönyv és egyéb oktatási segéd-
let) összeállításában és fejlesztésében, készítse el a tantárgyleírást ;

(b) ismerje, tartsa és tartassa be az egyetemi szabályzatok, különösen a Tanulmányi- és
Vizsgaszabályzat rendelkezéseit;

(c) folytasson tudományos kutatómunkát;
(d) tartsa tiszteletben a hallgatók emberi méltóságát és jogait;
(e) működjék együtts a hallgatói önkormányzattsal ;
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(f) feleljen meg az Egyetem oktatóitól elvárható vallási követelményeknek, előírásoknak
és az Egyetemen kialakult hagyományoknak;

(g) vegyen részt az egyetemi közéletben.

A vezető oktatói munkakörök és azok e�séges szabályai

�2�. § 

(�) Az Egyetemen az oktatói munkakörök közül tudományos, illetve szakmai értelemben az
„egyetemi tanár”, a „főiskolai tanár”, az „egyetemi docens” és a „főiskolai docens” címekkel
együtts járó alkalmazások számítanak vezető oktatói munkaköröknek.

(2) Az adjunktusi, a tanársegédi és a gyakornoki alkalmazások beosztotts oktatói munkakörnek
számítanak.

A vezető oktatói munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályok

Nftv. 29. § (1) Az egy évnél hosszabb időre szóló egyetemi és főiskolai docensi, egyetemi és főiskolai tanári munkakörö -
ket nyilvános pályázati eljárás alapján kell betölteni. A pályázatot a rektor írja ki, a foglalkoztatási követelményrend -
szerben meghatározottak figyelembevételével.
(2) A nyilvános pályázaton a felsőoktatási intézménnyel alkalmazásban nem állók is részt vehetnek. A benyújtott pályá-
zatokat a szenátus bírálja el. A szenátus azokat a pályázatokat, amelyek megfelelnek a munkakör elnyeréséhez szüksé -
ges feltételeknek, rangsorolja. A rektor – valamennyi oktatói munkakör tekintetében – a rangsorolt pályázatok közül
választva létesíthet munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt.[…]
93. § (6) Az egyházi felsőoktatási intézmény működésére a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyhá-
zak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény és az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységé -
nek anyagi feltételeiről szóló törvény rendelkezéseit, e törvény 94. § (2), (3), (6) bekezdését, valamint a 95. § (2), (3) és
(6) bekezdését kell alkalmazni.
94. § (2) A magán felsőoktatási intézmények […] a 29. § (1) bekezdésében […] foglalt rendelkezésektől […] a szervezeti
és működési szabályzatukban eltérhetnek.

�22. § 

(�) A beosztotts oktatói munkakörök betöltése a hatályos felsőoktatási törvény és egyéb ágaza-
ti szabályozások szerint nem tartozik pályáztatási kötelezettsség alá.

(2) A rektor az Nftvv. 9�. § (�) és a 94. § (2) bekezdéséből fakadó joga alapján a vezető oktatói
munkaköröket pályáztatás és meghívás útján egyaránt betöltheti.

�2�. § 

(�) Amennyiben a rektor adotts munkakör betöltésére pályázatot ír ki, úgy abba a munkakörbe
csak olyan alkalmazottsat szabad kinevezni, aki a pályázaton részt vetts és a pályázati felté-
teleknek megfelelt.

(2) A pályázati fölhívás tervezetét a Rektori Hivatal készíti elő és véleményezésre megküldi az
érintetts szervezeti  egység vezetőjének.  Ha az egység vezetője nyolc munkanapon belül
nem fogalmaz  meg aggályokat,  illetve  nem él  korrekciós  javaslatokkal,  akkor  az  teljes
egyetértésnek veendő. Korrekciós javaslat esetén ezeket a rektor mérlegeli, majd az így
véglegessé váló pályázati kiírást jóváhagyja.
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(�) A pályázatot a tudományterületileg illetékes szervezeti egység javaslatainak megfontolásá-
val és lehetőség szerinti fikgyelembe vételével a rektor írja ki, és ő tartozik felelősséggel a
pályázati kiírásnak jelen szabályzat  ���. §-ának  (2) bekezdése szerinti eljárásban történő
nyilvánosságra hozataláért is.

(4) A beérkező pályázatokat a Szervezeti és Működési Rend  �9. §  (�) bekezdésének  (a) és  a
20. § (8) bekezdésének (k) albekezdésébe foglaltaknak megfelelően először a Tudományos
Tanács, majd a Szenátus véleményezi.

(5) A (4) bekezdésben leírt kétlépcsős véleményezési rendszer eredményeként áll elő a pályá-
zatok azon sorrendisége, melynek mérlegelésével a munkáltatói jogkört gyakorló egyetemi
vezető döntését legalább az egyik grémium döntésének megfelelően meghozza.

(�) A pályázati fölhívás összeállítása során meg kell tartani az egyenlő bánásmód követelmé-
nyeit. Az alkalmazási feltételekben megnyilvánuló, illetve a foglalkoztatási jogviszony léte-
sítését  megelőző  eljárás  során hátrányos  megkülönböztetést  jelent  különösen  az  olyan
szakmai feltétel, gyakorlati időre vonatkozó követelmény, amely

(a) az Egyetemmel korábban foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személyek számára
nem, vagy csak aránytalanul terhesebb módon, illetve

(b) kizárólag az OR-ZSE szervezeti egységében teljesíthető.

(7) A (�) bekezdésben megfogalmazotts elvet csak a vallási hovatartozás szempontja korlátoz-
hatja,  az  is  csak indokolt  esetben és  arányos mértékben  a  ��. §  (7) bekezdésében és  a
�40. §-ban meghatározottsakra vonatkozóan.

(8) A pályázatot az abban megszabotts határidőre, a pályázat kiírójának címezve, a Rektori Hi-
vatalra kell benyújtani.

(9) A pályázat elbírálásának ideje nem haladhatja meg az egy naptári hónapot.

A rektori megbízásra vonatkozó általános szabályok

�24. § 

(�) A Szervezeti és Működési Rend 44. § (4) bekezdése szerinti okok valamelyikéből megürese-
dő rektori státusz betöltése nyilvános pályázat útján történik. A pályázatot a fönntartó és
az Egyetem honlapján egyidejűleg kell közzétenni.

(2) A pályázatot a fönntartó írja ki, a pályázat előkészítésében a Szervezeti és Működési Rend
20. § (�) bekezdésének fölhatalmazása alapján a Szenátus részt vesz.

(�) A rektorválasztással kapcsolatos intézményi feladatok megszervezéséért, ellátásáért a főtit-
kár felelős.

(4) A rektori pályázatoknak a Szervezeti és Működési Rend 20. § (5) bekezdése szerinti szená-
tusi elbírálásának, döntésének előkészítésében két egyetemi bizottsság működik közre � a
Szenátus Tudományos Tanácsa, valamint a Szenátus által kijelölt eseti bizottsság. Az eseti
bizottsság feladata a törvényességi feltételek vizsgálata. A testületek állásfoglalásukat titkos
szavazással  alakítják  ki,  véleményüket  pedig  az  elnökök  tolmácsolják  a  Szenátusnak.
Amennyiben bármely testületi tag indokoltan nem tud részt venni a testület ülésen, írásbe-
li véleményét fikgyelembe kell venni. Írásbeli véleménynek számít az egyetemi e-mailfikók-
ból küldötts levél is, a magánfikókból küldötts levél ugyanakkor nem vehető fikgyelembe.
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(5) A Szenátus a rektori megbízásra benyújtotts valamennyi pályázatot véleményezi, kialakítja
a pályázatok sorrendiségét és dönt a rektorjelölt személyéről.

(�) A Szenátus döntését az elnök vagy – az elnök érintettssége esetén – a szenátus titkára küldi
meg a fönntartónak. A rektori megbízás kiadására a fönntartó jogosult.

Egy�etemi tanár (professzor)

Nftv. 25. § (1) […] Az oktatói munkakörben való foglalkoztatáshoz legalább mesterfokozat szükséges.
Nftv. 28. § (5) Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fo -
kozattal, amennyiben magyar állampolgár, habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gya-
korlattal, továbbá az adott tudomány vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki ki -
emelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki. Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben
szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudo -
mányos, illetve művészi munkájának vezetésére, idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart. Az egyetemi
tanár jogosult a professzori cím használatára.
Nftv. 27. § (3) […] egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás – a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony létesítésének – feltétele, hogy az érintettet a megfelelő munkaköri cím adományozásával […] a köztársasági
elnök egyetemi tanárrá kinevezze […].
Lásd még a MAB 2017/5/V. sz. határozata szerinti kritériumrendszert.
32. § (1) Annak, aki főiskolai, illetve egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását
megszüntetik, a szenátus professor emeritus vagy professor emerita (a továbbiakban együtt: professor emeritus) címet
adományozhat. A professor emeritus címmel járó jogokat, oktatási és más kötelezettségeket, juttatásokat, azok időtar -
tamát a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszerében kell meghatározni.

�25. § 

(�) Az „egyetemi tanár” munkaköri cím használatának és az ilyen munkakörben történő alkal-
mazásnak – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének – feltétele, hogy az érin-
tetts

(a) a köztársasági elnöktől „egyetemi tanári” kinevezést nyerjen;
(b) hogy az érintetts rendelkezzék MA/MSc vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettsség-

gel;
(c) a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló  �87/20�2.

(XII. �9.) Korm. rendelet szerinti doktori (PhD, CSc vagy DLA) fokozattsal és habilitáci-
óval, vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattsal;

(d) az adotts tudomány vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője le-
gyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki ;

(e) az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzetts tapasztalatai alapján legyen al-
kalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudo-
mányos, illetve művészi munkájának vezetésére;

(f) a munkakör létesítését megelőzően legalább öt évet egyetemi docensként az egyetemi
tanári munkakörben meghatározotts szakmai területhez szorosan kapcsolódó mester-
képzésben (egyetemi szintű képzésben) töltötts el;

(g) publikáljon idegen nyelven, s tartson szabadon előadást, előadást.
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(2) Az „egyetemi tanár” munkaköri cím és az ahhoz kapcsolódó munkakör követelményrend-
szere�

(a) annak a tudományágnak a nemzetközi vonatkozásokra is kiterjedő átfogó ismerete és
alkotó művelése, amelyhez az oktatotts tárgykör tartozik;

(b) szükséges felkészültség tantárgycsoport összefogásához, továbbá új tárgyak tananya-
gának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások, szemináriumok
tartásához;

(c) jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása;
(d) az oktató-nevelő és a tudományos munka szervezése;
(e) a �2�. §  (2) bekezdése szerinti oktatók és a tudományos segédmunkatársak, tudomá-

nyos munkatársak oktatói, kutatói tevékenységének irányítása, továbbá az oktatói és
kutatói utánpótlás nevelése;

(f) iskolateremtő oktatási, tudományos–művészeti és szakmai munkásság;
(g) tudományos feladatok megoldásának irányítása;
(h) pályázati csoportok tevékenységének összefogása, megbízások szerzése;
(i) tudományszervezési  tevékenység  kifejtése  (pl.  nemzetközi  tudományos  konferencia

szervezése, szakfolyóirat szerkesztőségében tagság stb.) ;
(j) a  hazai  és  a  nemzetközi  tudományos  közéletben  tudományágának,  intézményének

képviselete (pl. vendégtanári feladat ellátása külföldön);
(k) kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai-közéleti munká-

ban, az egyetemi feladatok megoldásában;
(l) releváns szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban;
(m) irányító jellegű részvétel doktori képzésben, részvétel doktori és habilitációs eljárások-

ban.

Az egyetemi tanári beosztás pontos tudománymetriai kritériumait a Magyar Felsőoktatási
Akkreditációs Bizottsságnak az adotts oktatói életművel kapcsolatban illetékes szakterületi
bizottssága, ennek esetleges hiányában az Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata (a továb-
biakban MBSZ) határozza meg. Az MBSZ a Foglalkoztatási Követelményrendszer külső,
minőségbiztosítási mellékletét képezi.

(�) A Tudományos Tanács indokolt esetben – a rektor egyetértési joga melletts – a Szervezeti
és Működési Rend �9. § (�) bekezdése alapján jogosult arra, hogy a Magyar Felsőoktatási
Akkreditációs Bizottsságnak az adotts oktatói életművel kapcsolatban illetékes szakterületi
bizottssága által fölállítotts egyetemi tanári kritériumrendszerrel szemben az Egyetem Minő-
ségbiztosítási  Szabályzatában lefektetetts ismérveket  határozza  meg hatályos  tudomány-
metriai feltételrendszerként.

(4) Az (�)–(�) bekezdésekben említetts feltételek fennállta esetén egyetemi tanári munkakör az-
zal létesíthető, aki valamely felsőoktatási intézményben legalább tizenkét év összidő-tarta-
mú, oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt.

(5) Az „egyetemi tanár” munkaköri címmel rendelkező oktatókat munkaköri feladataik maga-
sabb minőségű ellátása érdekében az Egyetem anyagi lehetőségeihez mérten, az OR-ZSE
költségvetésében tervezetts módon a következő támogatások illetik meg � munkaidő kedvez-
mény, alkotói szabadság, konferencia-részvételi hozzájárulás, utazási költség-hozzájárulás.
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Az ilyen kedvezmények és támogatások mértékéről az érintetts oktató kidolgozta hatékony-
sági terv ismeretében a rektor jogosult.

(�) Annak, aki „egyetemi tanár” munkaköri címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettsel
foglalkoztatását megszüntetik, az Egyetemen végzetts tevékenysége elismeréseként, a Sze-
nátus „professor emeritus” vagy „professor emerita” címet adományozhat.

(7) Ha az Egyetemen „professor emeritus”, illetve „professor  emerita” címet elnyert személy
oktatási vagy kutatási feladatokat lát el, akkor vele minimum fél, de legföljebb egy évre
munkaszerződés formájában megállapodást kell kötni. A megállapodás többször – egyen-
ként legföljebb egy évre – hosszabbítható. A bér összegét az ellátandó feladatokkal arányo-
san kell megállapítani azzal, hogy az nem haladhatja meg a mindenkori garantált bérmini-
mum kétszeresét.

(8) Az egyetemi tanár jogosult a professzori cím használatára.

Főiskolai tanár

Nftv. 25. § (1) [...] Az oktatói munkakörben való foglalkoztatáshoz legalább mesterfokozat szükséges.
27. § (1) A felsőoktatási intézményben létesíthető oktatói munkakörök a következők:
[…]
d) főiskolai, illetve egyetemi tanár […]
(2) Az oktatói munkakörben történő alkalmazás együtt jár a munkakör megnevezésével azonos munkaköri cím adomá-
nyozásával és e munkaköri cím használatának jogával.
(3) A főiskolai […] tanári munkakörben történő alkalmazás – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének – fel -
tétele, hogy az érintettet a megfelelő munkaköri cím adományozásával a miniszterelnök főiskolai tanárrá [ …] kinevez-
ze […]. A miniszterelnöki […] intézkedés a főiskolai […] tanári munkakör betöltéséhez szükséges előfeltétel, a megfe-
lelő munkaköri cím adományozását eredményezi.

Nftv. 32. § (1) Annak, aki főiskolai, illetve egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettel foglalkoz -
tatását megszüntetik, a szenátus professor emeritus vagy professor emerita (a továbbiakban együtt: professor emeri -
tus) címet adományozhat. A professor emeritus címmel járó jogokat, oktatási és más kötelezettségeket, juttatásokat,
azok időtartamát a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszerében kell meghatározni.

�2�. § 

(�) A „főiskolai tanár” munkaköri cím használatának és az ilyen munkakörben történő alkal-
mazásnak – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének – feltétele, hogy az érin-
tetts

(a) a miniszterelnöktől „főiskolai tanári” kinevezést nyerjen;
(b) hogy az érintetts rendelkezzék MA/MSc vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettsség-

gel;
(c) rendelkezzék a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló

�87/20�2. (XII. �9.) Korm. rendelet szerinti doktori (PhD, CSc vagy DLA) fokozattsal ;
(d) az adotts tudomány vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője le-

gyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki ;
(e) az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzetts tapasztalatai alapján legyen al-

kalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudo-
mányos, illetve művészi munkájának vezetésére;

– �08 –

https://njt.hu/eli/v01/R/2012/KORM/387


Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

(f) publikáljon idegen nyelven, s szabadon tartson szemináriumot, előadást.

(2) A „főiskolai tanár” munkaköri cím és az ahhoz kapcsolódó munkakör követelményrend-
szere�

(a) annak a tudományágnak a nemzetközi vonatkozásokra is kiterjedő átfogó ismerete és
alkotó művelése, amelyhez az oktatotts tárgykör tartozik;

(b) szükséges felkészültség tantárgycsoport összefogásához, továbbá új tárgyak tananya-
gának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások, szemináriumok
tartásához;

(c) az oktató-nevelő és a tudományos munka szervezése;
(d) a �2�. § (2) bekezdése szerinti oktatók és tudományos segédmunkatársak, tudományos

munkatársak oktatói, kutatói tevékenységének irányítása, továbbá az oktatói és kuta-
tói utánpótlás nevelése;

(e) tudományos feladatok megoldásának irányítása;
(f) tudományszervezési  tevékenység  kifejtése  (pl.  nemzetközi  tudományos  konferencia

szervezése, szakfolyóirat szerkesztőségében tagság stb.) ;
(g) kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai-közéleti munká-

ban, az egyetemi feladatok megoldásában;
(h) habilitált doktori cím, vagy igazolható törekvés annak megszerzésére;
(i) szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban (az Egyetem Mi-

nőségbiztosítási Szabályzatban az „egyetemi tanári” munkaköri cím birtokosával szem-
ben támasztotts tudománymetriai kritériumok 85%-a teljesítendő);

(j) irányító jellegű részvétel doktori képzésben.

(�) Az Egyetemen a főiskolai tanári kinevezés további feltétele a tudománymetria szabályai
szerint lefolytatotts szakmai alkalmassági vizsgálat.

(4) A (�) bekezdésben megállapítotts minősítési eljárás lehet

(a) formális alkalmassági vizsgálat, mely történhetik az Egyetemen, de más erre hitelesí-
tetts felsőoktatási intézményben is (habilitáció);

(b) informális, a Tudományos Tanács vagy a rektor által lefolytatotts processzus (ad hoc
habitusvizsgálat).

(5) A munkaköri kinevezést megalapozó minőségbiztosítási habitusvizsgálat különösen a je-
lölt alábbi teljesítményét, illetve adottsságait vizsgálja �

(a) auditált tudománymetriai mutatók (MTMT) igazolta kiemelkedő tudományos publiká-
ciós tevékenység;

(b) szakmai közéleti tevékenység;
(c) szakmai kapcsolatrendszer.

(�) A (4)–(5) bekezdésében leírt alkalmassági vizsgálat a miniszterelnök útján történő főiskolai
tanárrá történő kinevezés kezdeményezésének is elengedhetetlen előfeltétele.

(7) Az (�)–(2) bekezdésekben említetts feltételek fennállta, valamint eredményes és pozitív al-
kalmassági vizsgálat esetén főiskolai tanári munkakör azzal létesíthető, aki felsőoktatási
intézményben legalább tíz év összidő-tartamú, oktatási tevékenység ellátását célzó munka-
végzésre irányuló jogviszonyban állt.
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(8) Annak, aki „főiskolai tanár” munkaköri címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettsel
foglalkoztatását megszüntetik, az Egyetemen végzetts tevékenysége elismeréseként, a Sze-
nátus „professor emeritus” vagy „professor emerita” címet adományozhat.

(9) Arra a „főiskolai tanár” munkaköri címmel rendelkező személyre, aki „professor emeritus”
vagy „professor emerita” címet nyert, a �2�. § (7) bekezdése is alkalmazandó.

A főiskolai és e�etemi tanári jogviszony megszűnésének közös szabályai

Nftv. 31. § (4) Az oktató és a kutató a hetvenedik életévének betöltéséig foglalkoztatható. A főiskolai, illetve egyetemi
tanár esetén a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszüntetésére a rektor jogosult.
(6) A munkáltató megszünteti a főiskolai tanári, illetve az egyetemi tanári munkakörben történő foglalkoztatást, ha a
miniszterelnök a főiskolai tanárt, a köztársasági elnök az egyetemi tanárt – a munkaköri címhez fűződő jogát megvon -
va – felmentette. A főiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár munkaköri címének megvonására irányuló eljárást a 29. §
(3) bekezdésben meghatározott rend szerint a rektor kezdeményezi.
(7) A rektor köteles kezdeményezni a főiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár munkaköri címének megvonására irányu -
ló eljárást, ha azt az érintett kéri, ha a főiskolai tanárral, illetve az egyetemi tanárral szemben jogerősen elbocsátás fe -
gyelmi büntetést szabtak ki, ha a foglalkozás gyakorlásától a bíróság jogerősen eltiltotta vagy az érintettet szándékos
bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték. A rektor e bekezdés szerinti [eljárás] kezde-
ményezésével egyidejűleg intézkedni köteles a főiskolai, illetve egyetemi tanári munkakörben történő foglalkoztatás
megszüntetéséről is.

�27. § 

(�) A ���. § (4) bekezdése a főiskolai és egyetemi tanárokra is érvényesítendő azzal, hogy az
egyetemi és főiskolai tanárral szemben jogszerűen meghozotts fegyelmi döntésnek, foglal-
kozás gyakorlásától való eltiltásra vagy szándékos bűncselekmény elkövetése miatts kisza-
botts vonatkozó bírósági ítéletnek, valamint a miniszterelnök, illetve a köztársasági elnök
kezdeményezte a munkaköri cím megvonására irányuló eljárásnak azonnali fölmentő ha-
tálya van.

(2) A ��0. § (9) bekezdése a főiskolai és egyetemi tanárokra is érvényesítendő.

Egy�etemi docens

Nftv. 25. § (1) [...] Az oktatói munkakörben való foglalkoztatáshoz legalább mesterfokozat szükséges.
Nftv. 28. § (3) [...] az egyetemi docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék dokto-
ri fokozattal, és alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos,
illetve művészi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson, továbbá rendelkezzék
megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal.

�28. § 

(�) Az egyetemi docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintetts

(a) rendelkezzék tudományos fokozattsal (PhD, CSc, DLA);
(b) alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmá-

nyi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére;
(c)  idegen nyelven szabadon tartson előadást, szemináriumot;
(d) az oktatotts szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítésére,
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illetve az ilyen irányú tevékenység irányítására (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írá-
sára);

(e) tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtésére, a hazai és a nemzetközi
tudományos közéletben tudományága, intézménye, illetőleg az ország szakmai képvi-
seletére;

(f) kezdeményező és irányító részvételre az intézményben folyó szakmai közéleti munká-
ban, a kari, egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában;

(g) szakirodalmi tevékenység kifejtésére hazai és nemzetközi viszonylatban (az Egyetem
Minőségbiztosítási  Szabályzatban  az  „egyetemi  tanári”  munkaköri  cím birtokosával
szemben támasztotts tudománymetriai kritériumok 70%-a teljesítendő);

(h) továbbá rendelkezzék megfelelő, a az oktatásban, illetve a tudományos intézményrend-
szerben szerzetts legalább nyolc évnyi szakmai tapasztalattsal.

(2) Az Egyetemen az egyetemi docensi kinevezés további feltétele a tudománymetria szabályai
szerinti, a �2�. § (4)–(5) bekezdéseiben előírt szakmai alkalmassági vizsgálat lefolytatása.

(�) Az (�)–(2) bekezdésekben említetts kritériumok teljesülése esetén egyetemi docensi munka-
kör azzal létesíthető, aki felsőoktatási intézményben, vagy tudományos kutatóintézetben
legalább  nyolc  év  összidő-tartamú,  oktatási,  vagy  kutatási  tevékenység  ellátását  célzó
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt.

(4) Az „egyetemi docens” munkaköri címmel rendelkező oktatók az Egyetem doktori iskolájá-
ban témavezetői megbízást kaphatnak.

Főiskolai docens

Nftv. 25. § (1) […] Az oktatói munkakörben való foglalkoztatáshoz legalább mesterfokozat szükséges.
Nftv. 28. § (1) Ha a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszere szigorúbb előírást nem tartalmaz
[…]
2) A főiskolai docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, és
alkalmas legyen a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, továbbá
rendelkezzék megfelelő szakmai gyakorlattal.

�29. § 

(�) A főiskolai docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintetts

(a) rendelkezzék tudományos fokozattsal (PhD, CSc vagy DLA), és alkalmas legyen a hall-
gatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésé-
re;

(b) továbbá rendelkezzék megfelelő legalább öt éves felsőoktatásban szerzetts szakmai gya-
korlattsal.

(2) A főiskolai docens a Doktori Iskolai vezetőjének kifejezetts fölkérésére a doktori képzésben
oktatói feladatokat láthat el.

Adjunktus

Nftv. 25. § (1) […] Az oktatói munkakörben való foglalkoztatáshoz legalább mesterfokozat szükséges.
Nftv. 28. § (1) Ha a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszere szigorúbb előírást nem tartalmaz
[…]
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b) az adjunktusi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori fokozat megszerzése.
(1a) Ha a tanársegéd megfelel a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározott feltételeknek, a doktori foko -
zat megszerzését követő három éven belül adjunktusi munkakörbe kell átsorolni.

��0. § 

(�) Az adjunktusi munkakörben az Egyetemen az a személy foglalkoztatható, aki rendelkezik
tudományos fokozattsal (PhD, CSc vagy DLA).

(2)  Az adjunktusnak törekednie kell az egyetemi docensi kinevezés feltételrendszerének telje-
sítésére.

(�) Az Egyetemen adjunktussá az a személy nevezhető ki, aki legalább négy év felsőoktatási
tapasztalattsal rendelkezik.

(4) Az a tanársegéd, aki tudományos (PhD, CSc vagy DLA) fokozatot szerzetts és megfelel a je-
len szabályzatban az adjunktusokkal  szemben támasztotts követelményeknek, a tudomá-
nyos fokozat megszerzését követő legföljebb harmadik év folyamán adjunktusi kinevezést
kap.

(5) Az adjunktus a Doktori Iskolai vezetőjének kifejezetts fölkérésére a doktori képzésben okta-
tói feladatokat láthat el.

Tanársegéd

Nftv. 25. § (1) […] Az oktatói munkakörben való foglalkoztatáshoz legalább mesterfokozat szükséges.
Nftv. 28. § (1) Ha a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszere szigorúbb előírást nem tartalmaz a) a
tanársegédi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése […].
Nftv. 31. § (2) A 27. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott oktató kivételével, nem foglalkoztatható tovább az az
oktató, aki az oktatói munkakörben történő foglalkoztatásának kezdetétől számított tíz év elteltével nem szerzett tu-
dományos fokozatot.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidőbe nem számít be az az időszak, amely alatt a munkaviszony, illetve közal -
kalmazotti jogviszony kilencven napnál hosszabb ideig szülési szabadság miatt, gyermekgondozás céljából, közeli hoz -
zátartozó ápolása céljából, keresőképtelen betegség miatt, valamint külföldi felsőoktatási intézményben vagy kutató-
intézetben  való  munkavállalás  vagy  szakmai  tanulmányút  miatt  szünetel.  A  határidő  elteltével  az  oktató
munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

���. § 

(�) Az Egyetemen az foglalkoztatható tanársegédi munkakörben, aki rendelkezik

(a) mesterfokozattsal (MA, illetve MSc) továbbá
(b) doktori képzésre nyert fölvételt és otts tanulmányait meg is kezdte, valamint
(c) az oktatotts tantárgy tananyagának az oktatáshoz szükséges graduális szintet meghala-

dó ismerettsel és ebből fakadóan a gyakorlati foglalkozások vezetésére való képességgel
rendelkezik.

(2) Az Egyetemen a tanársegédi kinevezés további feltétele, hogy a jelölt képes legyen alkotó
tevékenység végzésére.

(�) A tanársegédek előmeneteli és teljesítménykövetelményei �

(a) az oktatotts tárgyat magába foglaló tudományágban vagy művészeti területen színvo-
nalas oktatás, gyakorlatok vezetése és erre képesség idegen nyelven is,
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(b) rendszeres publikációs tevékenység kifejtése idegen nyelven is,
(c) részvétel az intézményben folyó szakmai közéleti  munkában, az egyetemi feladatok

megoldásában,
(d) a  doktori  fokozat  megszerzése  a  doktori  képzés  megkezdésétől  számítotts legföljebb

nyolc éven belül.

(4) Nem foglalkoztatható tovább az a tanársegéd, aki az oktatói munkakörben történő foglal-
koztatásának kezdetétől számítotts nyolcadik esztendő elteltéig az adjunktusi munkakör be-
töltéséhez szükséges feltételeket nem teljesítettse.

(5) A rektor a ���. § (�), a �40. § (�) és a �4�. § (�) és (2), valamint a �42. § (�) és (2) bekezdésé-
be foglaltakat fikgyelembe véve mérlegelheti annak a munkavállalónak a teológiai, nyelv-
vagy művésztanárként történő további foglalkoztatását, aki a (4) bekezdés hatálya alá esik.

A nemzeti felsőoktatási koncepció különleges minőségbiztosítási rendelkezése

��2. § 

(�) Nem foglalkoztatható tovább az Egyetemen az az oktató, aki az oktatói munkakörben tör-
ténő foglalkoztatásának kezdetétől számítotts tíz év elteltével sem szerzetts még tudományos
(PhD vagy DLA) fokozatot.

(2) Az (�) bekezdésben meghatározotts határidőbe nem számítanak bele a következő időszakok �

(a) a kilencven napnál hosszabb ideig tartó szülési szabadságon töltötts idő;
(b) a gyermekgondozás, illetve közeli hozzátartozó ápolása céljából;
(c) keresőképtelenné tevő betegség okán, valamint
(d) külföldi felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben történt munkavállalás vagy

szakmai tanulmányút miatts bekövetkezetts megszakítások, függetlenül azok hosszától.
(�) Az (�) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalók megfelelő képesítés birtokában tanári

munkaköri besorolást nyerhetnek és nyelv-, teológiai, illetve művésztanárként a ���. § (�)
és a �40. § (�) és a �4�. § (�) és (2), valamint a �42. § (�) és (2) bekezdésébe foglaltakat fikgye-
lembe véve a továbbiakban is foglalkoztathatók. A tanári munkakörbe történő átsorolásról
– egyedi mérlegelést követően – a rektor hoz döntést.

V. Az egyes kutatói munkakörökre vonatkozó szabályok

Általános szabályok

Nftv. 33. § (3) A tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben 25. § (1)-(3) bekezdésben, 26. § (3) bekezdésében,
27. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy nyil -
vános pályázati eljárás alapján az egy évnél hosszabb időre szóló kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói, tudomá -
nyos főmunkatársi munkaköröket kell betölteni, az óraadó oktató helyett a megbízásos kutatót kell érteni. […] A felső-
oktatási intézmény az általa kutatói  munkakörben foglalkoztatott személlyel  további  kutatási  feladatra megbízási,
vagy más polgári jogi szerződéssel jogviszonyt csak akkor létesíthet, ha a kutatási feladat nem esik a kutató munkaköri
feladatainak körébe, és a kutatás külső megbízás, megrendelés keretében valósul meg.
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���. § 

(�) Az Egyetemen az egy évnél hosszabb időre szóló kutatóprofesszori, tudományos tanács-
adói, tudományos főmunkatársi munkakörök nyilvános pályáztatás alapján töltendők be.

(2)  A pályázat nyilvánosságáról az Egyetem a saját és a fönntartó honlapján történő meghir-
detés útján köteles gondoskodni.

(�) Az Egyetem a kutatói munkakörben foglalkoztatotts munkavállalóival további kutatási fel-
adatra megbízási, vagy más polgári jogi szerződés útján jogviszonyt csak akkor létesíthet,
ha az adotts kutatási feladat nem esik az érintetts kutató munkaköri feladatainak körébe, és a
kutatás külső megbízás, megrendelés keretében valósul meg.

(4) Tudományos kutatói munkakörben azt lehet, illetve kell foglalkoztatni, aki – a munkaszer-
ződésében meghatározottsak alapján – a teljes munkaidejének legalább 90%-át az Egyetem
tudományos tevékenységének ellátására fordítja, továbbá munkakörébe tartozó feladatként
részt vesz az oktatással összefüggő tevékenységben is.

A tudományos segédmunkatárs

Nftv. 25. § (1) […] Az oktatói munkakörben való foglalkoztatáshoz legalább mesterfokozat szükséges.
Nftv. 33. § (3) A tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben 25. § (1)–(3) bekezdésben […] kell alkalmazni […]
395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 6. § Felsőoktatási intézményben kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalma-
zott esetében, ha a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszere többletkövetelményt nem határoz
meg
a) a tudományos segédmunkatárs munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése,
[…]

��4. § 

(�) Az Egyetemen az nevezhető ki tudományos segédmunkatársi munkakörbe, aki rendelkezik
az adotts tudományterületen szerzetts MA, MSc vagy annak megfelelő egyetemi végzettsség-
gel.

(2) Az Egyetemen a tudományos segédmunkatárs kinevezésének további feltétele alkotó tevé-
kenység végzése.

(�) A tudományos segédmunkatárs előmeneteli és teljesítménykövetelményei �

(a) az elért kutatási eredmények kiemelkedő színvonalú közzététele idegen nyelven is,
(b) résztémákban önálló kutatások végzése, önálló projektvezetés,
(c) oktatási, gyakorlatvezetési tevékenység,
(d) törekvés a tudományos munkatársra vonatkozó követelmények teljesítésére.

(4) Határozotts idejű segédmunkatársi alkalmazás esetében a doktoranduszi vagy doktorjelölti
jogviszony nem szükséges.

(5) A követelmények nem teljesítésének jogkövetkezményei �
Amennyiben a tudományos segédmunkatárs a doktori képzés megkezdésétől számítotts 8
év alatts nem szerzi meg a tudományos fokozatot, illetve nem teljesíti  a (�) bekezdésben
foglalt követelményeket, az a munkavállaló részéről súlyos szerződésszegésnek minősül,
amely alkalmas a munkaviszony fölmondással történő megszüntetésére.
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A tudományos munkatárs

Nftv. 25. § (1) […] Az oktatói munkakörben való foglalkoztatáshoz legalább mesterfokozat szükséges.
Nftv. 33. § (3) A tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben 25. § (1)–(3) bekezdésben […] kell alkalmazni […]
395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 6. § Felsőoktatási intézményben kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalma-
zott esetében, ha a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszere többletkövetelményt nem határoz
meg
[…]
b) a tudományos munkatárs munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori fokozat megszerzése,
[…]

��5. § 

(�) Az Egyetemen az nevezhető ki tudományos munkatársi munkakörbe, aki rendelkezik az
adotts tudományterületen szerzetts MA, MSc vagy annak megfelelő egyetemi végzettsséggel,
valamint tudományos fokozattsal (PhD, CSc vagy DLA).

(2) Az Egyetemen a tudományos munkatárs kinevezésének további feltételei �

(a) legalább háromévi eredményes kutatói, oktatói, illetve szakmai gyakorlat, amibe beszá-
mítható a doktori iskola hallgatójaként eltöltötts idő is,

(b) rendszeres szakmai közéleti tevékenység folytatása,
(c) megfelelő publikációs tevékenység végzése idegen nyelven is,
(d) képesség idegen nyelvű előadás tartására.

(�) A tudományos munkatárs előmeneteli és teljesítménykövetelményei �

(a) az elért kutatási eredmények kiemelkedő színvonalú közzététele idegen nyelven is,
(b) önálló kutatások végzése, önálló projektvezetésre való törekvés,
(c) idegen nyelv olyan magas szintű ismerete, hogy azok birtokában szakmai vitában részt

vehessen, szakterületéről előadást tarthasson,
(d) oktatási, gyakorlatvezetési tevékenység.

(4) A követelmények nem teljesítésének jogkövetkezményei �
Amennyiben a tudományos munkatárs nem teljesíti a (2) bekezdés (c) albekezdésében és a
(�) bekezdésben foglalt követelményeket, az a munkavállaló részéről súlyos szerződéssze-
gésnek minősül, amely alkalmas a munkaviszony fölmondással történő megszüntetésére, a
munkaköri cím megvonásával, a munkakör módosításával tudományos segédmunkatárssá
történő visszaminősítésre, ennek megfelelően a jövedelem csökkentésére.

A tudományos főmunkatárs

Nftv. 25. § (1) […] Az oktatói munkakörben való foglalkoztatáshoz legalább mesterfokozat szükséges.
Nftv. 33. § (3) A tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben 25. § (1)–(3) bekezdésben […] kell alkalmazni […]
395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 6. § Felsőoktatási intézményben kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalma-
zott esetében, ha a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszere többletkövetelményt nem határoz
meg
[…]
c) a tudományos főmunkatárs munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori foko-
zattal, alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek, a tudományos segédmunkatársak
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tanulmányi, tudományos, művészeti munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást tartson, to-
vábbá rendelkezzék megfelelő, az oktatásban, kutatásban szerzett szakmai tapasztalattal,
[…]

���. § 

(�) Az Egyetemen az nevezhető ki tudományos főmunkatársi munkakörbe, aki rendelkezik az
adotts tudományterületen szerzetts MA, MSc vagy annak megfelelő egyetemi végzettsséggel.

(2) Az Egyetemen a tudományos főmunkatárs kinevezésének további feltételei �

(a) legalább hatévi eredményes kutatói, oktatói, illetve szakmai gyakorlat, amibe beszá-
mítható a doktoranduszként eltöltötts idő is,

(b) önálló kutatási gyakorlat alapján széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer,
(c) rendszeres szakmai közéleti tevékenység folytatása, 
(d) megfelelő, tudománymetriai mutatókkal igazolt, rendszeres szakmai közéleti tevékeny-

ség folytatása, megfelelő publikációs tevékenység végzése idegen nyelven is.

(�) A tudományos főmunkatárs előmeneteli és teljesítménykövetelményei �

(a) kutatási területének átfogó ismerete, alkotó művelése, fejlesztése,
(b) meghatározó módon való részvétel a kutatóhely, az Egyetem tudományos feladatainak

kidolgozásában, a végrehajtás irányításában és ellenőrzésében, valamely egyetemi ku-
tatócsoport munkájának összefogása, irányítása,

(c) az elért kutatási eredmények kiemelkedő színvonalú közzététele idegen nyelven is,
(d) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységé-

vel, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenysé-
gének összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése,

(e) önálló kutatások végzése, önálló projektvezetés,
(f) idegen nyelv, idegen nyelvek olyan magas szintű ismerete, hogy azok birtokában szak-

mai vitában részt vehessen, szakterületéről előadást tarthasson,
(g) a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben való részvétel,
(h) közvetve vagy közvetlenül az egyetemi oktató-nevelő munka kezdeményező módon

történő segítése, részvétel a doktorképzésben, doktori és habilitált tudományos főmun-
katársak esetében a habilitációs eljárásokban,

(i) oktatási, gyakorlatvezetési tevékenység.

(4) Az Egyetemen a tudományos főmunkatársi kinevezés további feltétele a tudománymetria
szabályai szerinti,  a �2�. §  (4)–(5) bekezdéseiben előírt szakmai alkalmassági vizsgálat le-
folytatása azzal a kitétellel, hogy a tudományos főmunkatárssal szemben támasztotts köve-
telmény a tudománymetriai mutatók tekintetében megegyezik az egyetemi docensekkel
szemben megköveteltekkel.

(5) A követelmények nem teljesítésének jogkövetkezményei �
Amennyiben a tudományos főmunkatárs nem teljesíti a (2) bekezdés (d) albekezdésében és
a (�) bekezdésben foglalt követelményeket, az a munkavállaló részéről súlyos szerződéssze-
gésnek minősül, amely alkalmas a munkaviszony fölmondással történő megszüntetésére,
vagy a munkaköri cím megvonásával, a munkakör módosításával tudományos munkatárs-
sá történő visszaminősítésre, ennek megfelelően a jövedelem csökkentésére.
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A tudományos tanácsadó

Nftv. 25. § (1) […] Az oktatói munkakörben való foglalkoztatáshoz legalább mesterfokozat szükséges.
Nftv. 33. § (3) A tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben 25. § (1)–(3) bekezdésben […] kell alkalmazni […].
Vhr. 6. § Felsőoktatási intézményben kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott esetében, ha a felsőoktatási
intézmény foglalkoztatási követelményrendszere többletkövetelményt nem határoz meg
[…]
d) a tudományos tanácsadó […] munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori foko-
zattal, továbbá az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemel -
kedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki. Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szer -
zett  tapasztalatai  alapján  alkalmas  a  hallgatók,  a  doktori  képzésben  részt  vevők,  a  tanársegédek,  a  tudományos
segédmunkatársak tanulmányi,  tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, kutatási projektek vezetésére,
idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart.

��7. § 

(�) Az Egyetemen a tudományos tanácsadó kinevezésének feltétele, hogy a kinevezendő sze-
mély rendelkezzék�

(a) mester- vagy azzal ekvivalens fokozattsal, valamint
(b) tudományos fokozattsal (PhD, CSc vagy DLA)
(c) legalább �0 év felsőoktatásban vagy kutatóintézetben szerzetts kutatói tapasztalattsal,
(d) Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Szerbiában, Ukrajnában, vagy Orosz-

országban szerzetts akadémiai doktori címmel (DSc, DrSc) vagy azokkal egyenértékű,
kiemelkedő nemzetközi kutatói eredményekkel,

(e) önálló kutatási gyakorlat alapján széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel,
(f) iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkásság, oktatási és tudományszer-

vezői tapasztalat és irányítási készséggel,
(g) rendszeres szakmai közéleti tevékenységgel.

(2) Az (�) bekezdés (d) albekezdése szerinti egyenértékűségről a Tudományos Tanács előzetes
szakvéleménye alapján a rektor dönt.

(�) A tudományos tanácsadó folyamatos alkalmazásának követelményei �

(a) tudományterületének átfogó ismerete, alkotó művelése, fejlesztése,
(b) meghatározó módon való részvétel a kutatóhely, az Egyetem tudományos feladatainak

kidolgozásában, a végrehajtás irányításában és ellenőrzésében, a kutatócsoport mun-
kájának összefogása, irányítása,

(c) az elért kutatási eredmények kiemelkedő színvonalú közzététele idegen nyelven is,
(d) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységé-

vel, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenysé-
gének összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése,

(e) aktív tevékenység kifejtése a tudományszervezési feladatok végzésében,
(f) a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben való részvétel,
(g) egyetemi szakmai közéleti tevékenység,
(h) intézményének, illetőleg országának szakmai képviselete,
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(i) idegen nyelvek olyan magas szintű ismerete, hogy azok birtokában szakmai vitában
részt vehessen, szakterületéről szabad előadást tarthasson,

(j) az egyetemi oktató-nevelő munka kezdeményező módon történő segítése, részvétel a
doktorképzésben,  habilitált  tudományos  tanácsadók  és  kutatóprofesszorok  esetében
részvétel doktori és habilitációs eljárásokban.

(4) A követelmények nem teljesítésének jogkövetkezményei �
Amennyiben a tudományos tanácsadó nem teljesíti  az (�) és  a (�) bekezdésekben foglalt
követelményeket, az a munkavállaló részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely al-
kalmas a  munkaviszony fölmondással  történő megszüntetésére,  vagy a  munkaköri  cím
megvonásával, a munkakör módosításával tudományos főmunkatárssá történő visszami-
nősítésre, ennek megfelelően a jövedelem csökkentésére.

Kutatóprofesszor

Nftv. 25. § (1) […] Az oktatói munkakörben való foglalkoztatáshoz legalább mesterfokozat szükséges.
Nftv. 33. § (3) A tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben 25. § (1)–(3) bekezdésben […] kell alkalmazni […].
Vhr. 6. § Felsőoktatási intézményben kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott esetében, ha a felsőoktatási
intézmény foglalkoztatási követelményrendszere többletkövetelményt nem határoz meg
[…]
d) […] a kutatóprofesszor munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal,
továbbá az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő
tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki. Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett ta-
pasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek, a tudományos segédmunka -
társak tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, kutatási projektek vezetésére, idegen nyelven
publikál, szemináriumot, előadást tart.

��8. § 

(�) Az Egyetemen a kutatóprofesszor kinevezésének feltétele,  hogy a kinevezendő személy
rendelkezzék�

(a) mester- vagy azzal ekvivalens fokozattsal, valamint
(b) tudományos fokozattsal (PhD, CSc vagy DLA),
(c) habilitált vagy akadémiai doktori címmel (dr. habil., DSc, DrSc), illetve azokkal egyen-

értékű, kiemelkedő nemzetközi kutatói eredményekkel, vagy külföldi egyetemen el-
nyert professzori címmel,

(d) iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkásság, oktatási és tudományszer-
vezői tapasztalat és irányítási készséggel,

(e) rendszeres szakmai közéleti tevékenységgel,
(f) legalább �2 év felsőoktatásban vagy kutatóintézetben szerzetts kutatói tapasztalattsal.

(2) A kutatóprofesszori munkakör pályázat útján történő betöltésekor a pályázat elbírálásakor
a Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Szerbiában, Ukrajnában, vagy Oroszor-
szágban szerzetts akadémiai doktori cím (DSc, DrSc) előnyt jelent.

(�) A kutatóprofesszor továbbfoglalkoztatásának feltételei megegyeznek a ��7. § (�) bekezdé-
sének (a)–(j) albekezdéseiben meghatározotts kritériumokkal.

(4) A követelmények nem teljesítésének jogkövetkezményei �
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Amennyiben a kutatóprofesszor nem teljesíti az (�) és a (�) bekezdésekben foglalt követel-
ményeket, az a munkavállaló részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alkalmas
a munkaviszony fölmondással történő megszüntetésére, vagy a munkaköri cím megvoná-
sával,  a munkakör módosításával  tudományos főmunkatárssá történő visszaminősítésre,
ennek megfelelően a jövedelem csökkentésére.

VI. A tanári munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó különleges szabályok

Nftv. 25. § (1) Az oktatói feladat – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – oktatói munkakörben látható el, költ -
ségvetési szervként működő felsőoktatási intézményben az oktatói munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszony-
ban, más felsőoktatási intézményben pedig az oktatói munkakörre létesített munkaviszonyban. Az oktatói munkakör-
ben való foglalkoztatáshoz legalább mesterfokozat szükséges.
[…]
(3) Megbízási jogviszony keretében az oktatói feladat akkor látható el, ha a tevékenység jellege ezt megengedi, továb-
bá a végzett munkára fordított idő nem haladja meg a teljes munkaidő hatvan százalékát (a továbbiakban: óraadó ok -
tató). Az óraadó oktató alkalmazásánál a 24. § (5) és e § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. Megbízási jogvi -
szony  létesíthető  továbbá  az  eseti,  nem  rendszeres  oktatói  feladatokra.  A  felsőoktatási  intézmény  a  vele
közalkalmazotti,  illetve  munkaviszonyban álló  személlyel  a  munkakörébe nem tartozó oktatói  feladatok ellátására
megbízási jogviszonyt létesíthet.
Nftv. 91. § (6) A hitéleti képzés tartalmának meghatározása, a képzésben részt vevő oktatókkal, tanárokkal kapcsolatos
követelmények meghatározása az egyházi felsőoktatási intézmény joga.

��9. § 

(�) Egyes szakmai gyakorlati oktatási (így különösen nyelvtanári, teológiai és művésztanári)
feladatok tanári munkakörben  foglalkoztatási jogviszonyban láthatók el.  Tanári munka-
körben  a �04. §  (5) bekezdésének fikgyelembe vételével nem magyar állampolgár is alkal-
mazható.

(2) Az egyes munkakörökben előírt idegen nyelven való oktatásra képesség meghatározásánál
az idegen nyelv szakos oktatók esetében az adotts szak szaktárgyainak idegen nyelven tör-
ténő oktatása munkaköri kötelezettsség.

(�) Az Egyetemen létesíthető tanári munkakörök � a nyelvtanár (lektor), teológiai tanár és a
művésztanár.

A teológiai tanárra vonatkozó külön rendelkezések

�40. § 

(�) Teológiai tanárként az alkalmazható, aki

(a) a vallásjogi előírásoknak megfelelően (על־פי ההלכה היהודית) zsidó vallású,
(b) az Egyetemen szerzetts vagy nosztrifikkált rabbioklevél (התרת־הוראה) által tanúsítotts hit-

életi szakképzettsséggel, vagy
(c) MA végzettsséggel és az askenáz hagyományoknak megfelelő előimádkozói, kántori tu-

dást tanúsító oklevéllel rendelkezik.
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A nyelvtanár

�4�. § 

(�) A nyelvtanárok kinevezésének feltételei �

(a) az ó- és új héber nyelv esetében MA szakirányú végzettsséggel és felsőfokú nyelvvizs-
gával,  más  nyelvek  esetében  MA vagy  azzal  egyenértékű  végzettsség  az  oktatandó
nyelvből,

(b) legalább kétéves oktatási gyakorlat.

(2) A nyelvtanárok teljesítménykövetelményei �

(a) az oktatotts nyelv alapos és széles körű ismerete, a gyakorlati foglalkozások anyagának
összeállításához, a foglalkozások vezetéséhez és a vizsgáztatáshoz szükséges felkészült-
ség,

(b) közreműködés oktatási segédletek, jegyzetek megírásában,
(c) az idegen nyelvek iránti  mélyebb érdeklődés fölkeltése,  az idegen nyelvet  használó

hallgatók munkájának támogatása,
(d) tevékeny részvétel az oktatóhelyi, lektorátusi és a szakmai közéletben.

A művésztanár

�42. § 

(�) A művésztanárok kinevezésének feltételei �

(a) MA vagy azzal egyenértékű és szakirányú végzettsséget tanúsító oklevél,
(b) legalább kétéves oktatási tapasztalat,
(c) legalább egy idegen nyelv oktatáshoz szükséges társalgási szintű ismerete.

(2) A művésztanárok teljesítménykövetelményei �

(a) az oktatotts művészeti ág magas szintű elméleti és gyakorlati ismerete, folyamatos fej-
lesztése,

(b) általános tájékozottsság a művészeti ág gyakorlatában és szakirodalmában,
(c) a nyelvtudás folyamatos szinten tartása, illetve fejlesztése.

VII. Az oktatásra, tanításra fordított időre vonatkozó rendelkezések

Nftv. 26. § (1) Az oktató a heti teljes munkaidejéből – két egymást követő tanulmányi félév átlagában – egyetemi vagy
főiskolai tanári munkakörben legalább heti nyolc, docensi munkakörben legalább heti tíz, adjunktus, tanársegéd és
mesteroktató munkakörben legalább heti tizenkét órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminári -
um, gyakorlat, konzultáció megtartására (a továbbiakban: tanításra fordított idő) fordítani. Az oktató munkaideje leg -
alább húsz százalékában tudományos kutatást – a művészet, művészetközvetítés és sporttudomány képzési területen
művészeti vagy sportszakmai tevékenységet – folytat, továbbá a hallgatókkal való foglalkozással, tudományos kutatás-
sal le nem kötött munkaidőben – munkaköri feladatként – a munkáltató rendelkezései szerint ellátja mindazokat a fel -
adatokat, amelyek összefüggnek a felsőoktatási intézmény működésével és igénylik az oktató szakértelmét. A tudomá-
nyos kutatási tevékenység eredményére vonatkozó adatokat a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
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törvény 3. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázisban (a továbbiakban:
Adatbázis) rögzíteni kell.

A heti munkaidőre vonatkozó szabályok

�4�. § 

(�) Az oktató a heti teljes munkaidejében (40 óra)

(a) a munkaköri leírásában – az egyes szakok képzési és kutatási tevékenységéből adódó
sajátosságok szerint – meghatározotts oktatási tevékenységet folytat,

(b) legalább �/� részben tudományos tevékenységet végez, valamint
(c) a munkáltató rendelkezése szerint, munkaköri feladatként ellátja azokat a közéleti fel-

adatokat, amelyek összefüggnek az Egyetem működésével, és igénylik az oktató szak-
értelmét.

(2) Az oktató munkaköri leírásában meg kell határozni, hogy az (�) bekezdés (a) albekezdése
szerinti tevékenységet mely nyelven (nyelveken) köteles folytatni.

(�) A tanári munkakörben foglalkoztatottsak mentesíthetők a tudományos tevékenység végzé-
se alól. Fölszabaduló munkaidejüket tartoznak tanításra fordítani.

Nftv. 26. § (1) Az oktató a heti teljes munkaidejéből – két egymást követő tanulmányi félév átlagában – egyetemi vagy
főiskolai tanári munkakörben legalább heti nyolc, docensi munkakörben legalább heti tíz, adjunktus, tanársegéd és
mesteroktató munkakörben legalább heti tizenkét órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminári -
um, gyakorlat, konzultáció megtartására (a továbbiakban: tanításra fordított idő) fordítani. […]
(2) […] A tanítási idő meghatározásának elveit a foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni. […]

Az oktatásra fordítandó munkaidő

�44. § 

(�) A jelen szabályzat alkalmazásában szeminárium�

(a) az  elektronikus  tanulmányi  és  hallgatói  ügykezelési  rendszerben  (a  továbbiakban �
Elektronikus Ügykezelési Rendszer vagy EÜR) ekként meghirdetetts tanóra.

(2) A jelen szabályzat alkalmazásában gyakorlat �

(a) a feladatmegoldó gyakorlat,
(b) a számítógépes gyakorlat,
(c) a tréning,
(d) a terepgyakorlat, szakmai terepgyakorlat, pedagógiai gyakorlat,
(e) énekkari, hangképzési gyakorlat, hangszeres zenei foglalkozás,
(f) a felsőoktatási szakképzésben az ifjúúsági,  közösségi színtereken folyó egyéb oktatás

(segítő kapcsolat, tanácsadás, tábor stb.)
(g) a  külső  helyszíneken (pl.  iskola,  óvoda,  múzeum,  könyvtár,  gyermekvédelmi  intéz-

mény, terepen stb.) folyó egyéni és csoportos hallgatói tevékenység, valamint
(h) minden olyan egyéb megjelölésű tanóra, amelyet az Elektronikus Ügykezelési Rend-

szerben gyakorlatként hirdettsek meg.

(�) A jelen szabályzat alkalmazásában konzultáció �
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(a) előadáshoz és gyakorlathoz kapcsolódó konzultáció,
(b) évfolyamdolgozat  elkészítésének  személyes  hallgató  és  oktató  közöttsi  kontaktussal

járó irányítása,
(c) szakdolgozati témavezetés,
(d) doktori témavezetés,
(e) tudományos diákköri témavezetés,
(f) műhelymunka vezetése, portfólió témavezetése, programfejlesztés irányítása, informa-

tikai projektfeladat témavezetése,
(g) szakmai és pedagógiai gyakorlat előkészítése, irányítása, értékelése,
(h) e-learning képzésekben végzetts konzultáció,
(i) oktatásszervezéshez  vagy  oktatásfejlesztéshez,  tervezéshez  kapcsolódó  Elektronikus

Ügykezelési Rendszerben megjeleníthető konzultáció.

(4) Az oktató a (�) bekezdésben meghatározotts konzultációk érdekében hetente legalább kettső
óra időtartamban köteles fogadóórát tartani a hallgatók részére, kivéve, ha a rektor az ok-
tató számára a munkahelyen töltendő időt eltérő módon határozta meg. A fogadóóra idő-
pontját és helyét az oktatásszervezeti egység hirdetőtábláján, a kar honlapján és az EÜR-
ben is közzé kell tenni. A fogadóóra beszámít az oktató heti kötelező óraszámába.

(5) Az oktató a tanításra fordítotts idejét a vizsgaidőszakban (ideértve a záróvizsga-időszakot
is) jellemzően az alábbi tevékenységekkel teljesítheti �

(a) szóbeli vizsgáztatás,
(b) írásbeli vizsga összeállítása, javítása, felügyelete,
(c) vizsgadolgozat, zárthelyi dolgozat javítása,
(d) felvételi vizsga, felvételi alkalmassági vizsgáztatás,
(e) évfolyamdolgozat értékelése,
(f) szakdolgozat értékelése, védési bizottsságban közreműködés,
(g) záróvizsgáztatás, zárótanítás, zárófoglalkozás, tanári képesítővizsga,
(h) vizsga(időszaki) konzultáció.

(�) A �4�. §-ban meghatározotts oktatói tevékenységek fikgyelembevételével az Egyetemen ok-
tatói munkakörönként a kötelező legkisebb heti óraszám két félév átlagában a következő �

(a) egyetemi és főiskolai tanári munkakörben� 8,00;
(b) egyetemi docensi munkakörben� �0,00;
(c) tanársegédi, adjunktusi és főiskolai docensi munkakörben � �2,00;
(d) nyelvtanári munkakörben� �8,00;
(e) teológiai és művésztanári munkakörben legalább � �2,00 óra.

(7) Nem számítanak bele a tanításra fordítotts idő számításába a külön térítés ellenében ellá-
totts órák.

(8) Vezetői (tanszékvezetői, szakfelelősi) megbízás esetén heti 2 óra kedvezmény illeti meg az
oktatót. Ha valaki egyszerre tölti be a szakfelelősi és a tanszékvezetői feladatkört, akkor az
órakedvezmény heti � óra.

(9) Magasabb vezetői megbízással rendelkező oktatók (rektor, rektorhelyettses), heti négy, illet-
ve hat kontaktórának megfelelő oktatási tevékenységre kötelezettsek.
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�45. § 

(�) Az  oktatói  munkakört  betöltő  munkavállaló  kötelezettssége  a  munkakörének  megfelelő
színvonalú tudományos kutatói tevékenység folytatása.

(2) Az (�) bekezdésben meghatározotts tevékenység folytatása céljából tanévi átlagban a törvé-
nyes munkaidő legalább �/�-át biztosítani kell.

(�) Tudományos tevékenység különösen�

(a) kutatások folytatása, szervezése,
(b) az adotts tudomány-, vagy művészeti ág folyamatosan újuló eredményeinek megisme-

rése érdekében történő konferencialátogatás, tudományos publikációk, szakirodalom
olvasása, részvétel szakmai továbbképző tanfolyamokon, egyéb képzéseken,

(c) tananyagfejlesztés, módszertani fejlesztés, tankönyv, tansegédlet írása,
(d) tudományos  publikációk  írása,  konferenciákon  vagy  egyéb  meghívások  keretében

szakmai előadások tartása, egyéb tudományos rendezvényeken való részvétel.

(4) Ha valamely szakmai, képzési területen végzetts tudományos kutatói tevékenység színvo-
nalas folytatása érdekében adotts oktató részvétele a tudományos kutatásban  a (2) bekez-
désben meghatározotts időtartamon túl is indokolt, úgy ezt meghatározotts időtartamra (fél-
év, tanév stb.),  a �44. §  (�) bekezdésében előírt kötelező heti átlag-óraszám tekintetében
csökkentő tényezőként lehet fikgyelembe venni legföljebb 50%-os mértékben.

VIII. A minőség és a teljesítmény alapján diffeerenciáló jövedelemelosztás alapelvei

Ftv. II. melléklet ( A szervezeti és működési szabályzat)
[…]
2. A foglalkoztatási követelményrendszer
A foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni különösen:
[…]
c) […] a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit[…]

�4�. § 

(�) Az egyes oktatói és kutató munkakörök követelményrendszere, egymásra épülése és a pro-
fesszori munkabérhez való arányos kötöttssége az Egyetemen folyó oktatói, kutatói tevé-
kenység minőségének legfőbb ösztönzője.

(2) Az oktatói és kutatói alaptevékenység tekintetében a nagyobb anyagi ösztönzőerővel ren-
delkező és magasabb társadalmi presztízzsel járó munkaköri beosztásokba (egyetemi do-
cens, tudományos főmunkatárs, főiskolai tanár, kutatóprofesszor, egyetemi tanár, tudomá-
nyos tanácsadó) történő kinevezés és kinevezhetőség jelenti a minőség és a teljesítmény
alapján diffeerenciáló jövedelemelosztás legfontosabb egyetemi alapelvét.

(�) Az Egyetem minőségbiztosítási rendszert működtet, mely szavatolja a (2) bekezdésben em-
lítetts alapelv érvényre jutását, s lehetővé teszi a munkaköri beosztás teljesítmény alapú fö-
lülbírálását,  valamint  az  alacsonyabb munkaköri  besorolást,� illetve  bizonyos esetekben

� Vö.� a ��4. § (5), a ��5. § (4), a ���. § (5), a ��7. § (4), a ��8. § (4) bekezdés.
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akár a foglalkoztatási jogviszony megszüntetését is előírja, miként jelen szabályzat ��2. §
(�) bekezdése is.

(4) Egyes többletfeladat ellátásával járó munkakörökben, megbízatásokban az adotts munka-
körhöz az SZMR 2�. § (�), a 48. § (7), a �2. § (8), a �4. § (5) és a 84. § (�)bekezdése szerinti
pótlék, illetve az FKR �44. § (8) és (9) bekezdései szerinti oktatási óraszám-engedmény jár.

(5) A jelentős többletfeladatokat ellátó vagy kiemelkedő teljesítményt elérő, minőségi munkát
végző oktatók,  kutatók és  más  munkatársak az  illetékes  szervezeti  egység vezetőjének
vagy az Egyetem magasabb vezető munkatársának javaslatára a rektor jóváhagyásával ese-
ti pénzjutalomban részesülhetnek, ha erre adotts az intézmény költségvetésében a fedezet.

Alkotói szabadság

�47. § 

(�) Az Egyetemmel teljes munkaidőre vonatkozóan foglalkoztatási jogviszonyban álló, oktatói
munkakört betöltő munkavállaló számára a rektor az érintetts írásbeli, pályázati jellegű kér-
vénye alapján tudományos kutatások végzése, továbbá egyéni tudományos előrehaladásuk
elősegítése érdekében hétévenként, de egy életpálya során legföljebb két ízben, fikzetetts ok-
tatásmentes alkotói szabadságot (annum sabbaticum, -engedélyezhet, mely legföl (שביעית 
jebb egy félév �00%-os és egy további félév 50%-os órakedvezményt jelenthet.

(2) Az (�) bekezdés szerinti alkotói szabadság iránti kérvényben annak célját, pontos körülmé-
nyeit, a cél megvalósításának reális tervét a tudományos pályázatok hagyományának meg-
felelő okadatolással ki kell fejteni.

(�) Az (�) bekezdés szerinti kérvény elbírálásakor a rektor köteles az Egyetem érdekeit mérle-
gelni, s az engedélyt intézményi minőségbiztosítási előnyhöz kötni. Aggály nélkül engedé-
lyezhető pl. a valamely tudományegyetemen lefolytatotts/lefolytatandó habilitációs, illetve
akadémiai  doktori  eljárás előkészítése céljából  igényelt  alkotói  szabadság.  Engedélyezés
esetén a kérvényező és az Egyetem szerződést köt, melyben rögzítik a kérvényező vállalá-
sát, a vállalt teljesítmény elmaradása esetére pedig az  Egyetem anyagi kompenzálásának
módját és a kérvényező erre vonatkozó készségnyilatkozatát.

(4) A rektor  indoklás  nélkül  köteles elutasítani  minden olyan alkotó szabadság iránti  kér-
vényt, melynek benyújtója időarányosan nem teljesíti a kérelemben megjelölt minősítési
eljárás, vagy más szakmai előrelépést jelentő vállalkozás tudománymetriai kritériumait, il-
letve ha az alkotói szabadság a kérvényező életkora (�4+) miatts már nem jár intézményi
előnnyel.

(5) Az (�) bekezdés szerinti alkotói szabadság az Egyetem magasabb vezetőit nem illeti meg.
(�) Tanszékvezetők, szak- és képzési vezetők az (�) bekezdés szerinti alkotói szabadságot a (4)

bekezdésben foglaltakra fikgyelemmel csak négy félévre elosztva, legföljebb heti négy óra
oktatási munkaidő-kedvezmény formájában igényelhetnek.

A foglalkoztatási követelményrendszer és minőségbiztosítás

�48. § 

(�) Az oktatói, kutatói, illetve tanári munka éves értékelését a 80. § (�) bekezdése szerinti je-
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lentések adatai alapján, az oktatói munka hallgatói véleményezésének eredményét is mér-
legelve a rektor, eseti értékelését a Minőségbiztosítási Szabályzatban rögzítetts alkalmak és
eljárási rend szerint a közvetlen munkahelyi felettses, valamint az Akkreditációs és Minő-
ségügyi Bizottsság végzi. A rektor az oktatói munka értékelésének feladatát rektorhelyettses-
re átruházhatja.

(2) Az oktatói jelentésben jelentetts adatok alapján, az adotts oktató oktatói munkájának hallga-
tói véleményezését is mérlegelve a rektor az Egyetem oktatóit, kutatóit és tanárait egyen-
ként minősíti, mérlegelve, hogy az adotts oktató munkakörében a folyamatos foglalkoztatás
e szabályzatban rögzítetts kritériumainak az adotts tanévben végzetts munkája alapján meg-
felel-e.

(�) Ha az oktató, kutató, illetve tanár a munkaköri beosztásával szemben támasztotts intézmé-
nyi kritériumoknak nem felel meg, őt erről a rektor írásban értesíteni tartozik. Levelében a
rektor köteles azokat a területek nevesíteni, amelyeken az oktató, a kutató, illetve a tanár a
folyamatos foglalkoztatás feltételeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, és méltányos ha-
táridő megjelölésével föl kell, hogy szólítsa a hiányosságok pótlására. Az értesítést a rektor
az oktató tanszékvezetőjének, szakfelelősének, illetve szakfelelőseinek is megküldi. A rek-
tor által végzetts éves rendszeres minősítés további részleteit a Minőségbiztosítási Szabály-
zat rögzíti.

(4) Az oktatók, kutatók és tanárok munkáját a közvetlen munkahelyi felettses (a tanszékvezető,
érintettssége esetén a szakfelelős, annak érintettssége esetén a rektor), valamint az Akkredi-
tációs és Minőségügyi Bizottsság az alábbi esetekben előzetesen minősíti �

(a) jogviszony létesítésekor, szerződéskötéskor, alkalmazáskor,
(b) szerződés, határozotts idejű munkaviszony lejártakor hosszabbítási szándék esetén,
(c) előléptetés, magasabb munkaköri címre történő fölterjesztés esetén,
(d) vezetői pályázatok esetén,
(e) kitüntetésre történő fölterjesztéskor,
(f) alkotói szabadság igénylésekor.

(5) A követelményrendszerben megfogalmazotts feltételeket úgy kell  értelmezni,  hogy adotts
munkakörben hosszabb távon

(a) nem alkalmazható az, aki az adotts munkakör létesítése feltételeinek nem felel meg,
(b) nem foglalkoztatható tovább az, aki az adotts munkakör folyamatos alkalmazásának kö-

vetelményeit többszöri írásbeli felszólítást követően, legalább  három egymást követő
évben nem teljesíti.

(�) A rektor nyomos ok (pl. betegség, élethelyzeti krízis, magasabb hitközségi érdek) esetén
méltányosságot gyakorolhat. Méltánylandó ok, ha az érintetts két éven belül éri el az öreg-
ségi nyugdíj korhatárát.
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IX. Egyéb munkakörökre vonatkozó rendelkezések

Általános szabályok

�49. § 

(�) Az  oktatók,  tudományos  kutatók  és  a  tanárok  munkáját  ügyvivő-szakértői,  ügyintézői
munkakörben foglalkoztatottsak segítik.

(2) Az Egyetem működésével  összefüggő feladatok ellátására pénzügyi-gazdasági,  műszaki-
szolgáltató, szakmai-szolgáltató, ügyviteli, kisegítői munkakör létesíthető.

(�) A közművelődési és közgyűjteményi ellátással foglalkozó szervezeti egységben foglalkoz-
tatottsakra az adotts ágazatra, feladatra, tevékenységre meghatározotts jogszabályi rendelke-
zéseket kell alkalmazni.

(4) Ügyvivő-szakértő elnevezésű munkakörbe kell besorolni azt a mesterfokozattsal vagy alap-
fokozattsal és szakképzettsséggel rendelkező, önálló tevékenységet, szakértői munkát végző
munkavállalót (pl. a jogtanácsost, a jogi előadót, a rektori tanácsadót, a közgazdászt, az
egyetemi vagy főiskolai végzettsségű tanügyigazgatási munkatársat), továbbá a felsőoktatá-
si intézmény funkcionális egységének vezetőjét és helyettsesét, aki nem vesz részt az okta-
tásban. A gazdasági szervezet vezetőjének mesterfokozat vagy alapfokozat melletts szakirá-
nyú (pénzügyi, számviteli, közgazdasági) szakképzettsséggel is rendelkeznie kell.

(5) A (4) bekezdés szerint foglalkoztatottsakra a rektor nem köteles érvényesíteni a Nftvv. ��. §
(4) bekezdésében meghatározottsakat.

(�) Ügyintéző (gazdasági, műszaki, igazgatási) elnevezésű munkakörbe kell besorolni a közép-
iskolai végzettsséget igazoló szakképesítéssel vagy középiskolai végzettsséggel és felsőfokú
végzettsségi szintet nem tanúsító – felsőfokú szakképesítést igazoló – bizonyítvánnyal vagy
alapfokozattsal rendelkező, szakmai döntés-előkészítést végző munkavállalót.

(7) Ügyviteli elnevezésű munkakörbe kell besorolni azt az adminisztratív jellegű munkát ellátó
munkavállalót, aki alapfokú vagy középiskolai végzettsséggel és arra épülő szakirányú ké-
pesítéssel vagy alapfokozattsal rendelkezik.

(8) Szakmai szolgáltató elnevezésű munkakörbe kell besorolni azt a munkavállalót, aki alapfo-
kú vagy középiskolai végzettsséget igénylő szakképesítéssel,  illetve felsőfokú végzettsségi
szintet nem tanúsító felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal vagy alapfokozattsal
és szakirányú szakképzettsséggel közvetlenül segíti az oktatók-kutatók munkáját, a hallga-
tók gyakorlati képzését, önállóan végez kutatási részfeladatokat. E munkakörben foglal-
koztatotts felsőfokú technikusi végzettsséggel rendelkező munkavállalót felsőfokú végzettssé-
gi szintet nem tanúsító felsőfokú szakképesítésként kell fikgyelembe venni. A technikus,
laboráns munkakörben a besorolás szempontjából felsőfokú szakképesítéssel egyenértékű-
nek kell tekinteni annak a munkavállalónak a képesítését, aki ipari, mezőgazdasági vagy
egyéb technikumokban szerzetts oklevelet, és legalább tíz évig szakképesítésének megfelelő
területen dolgozotts.
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X. Magasabb vezetőkre és vezetőkre vonatkozó külön rendelkezések

�50. § 

(�) A magasabb vezető és vezető beosztású alkalmazotts köteles�

(a) az Egyetem mellettsi elkötelezettsségét minden rendelkezésre álló fórumon és módon ki-
fejezésre juttsatni,

(b) a szervezeti egységét jogi, erkölcsi és gazdasági felelősséggel vezetni,
(c) konstruktív, támogató szellemi és munkahelyi légkör kialakítására törekedni,
(d) beosztottsjait szakmai fölkészültségüknek megfelelő aktuális feladatokkal megbízni,
(e) beosztottsjai munkáját tárgyilagosan, elfogultságtól mentesen minősíteni,
(f) az esélyegyenlőséget az Egyetem vallási jellegének keretei közötts biztosítani, beosz-

tottsjai szakmai előmenetelét elősegíteni,
(g) a Szenátus döntéseit végrehajtani, a költségvetés előirányzatait tiszteletben tartani,
(h) gondoskodni – területének megfelelően – a szakmai és vezetői utánpótlás biztosításá-

ról.

XI. Foglalkoztatási jogviszonnyal nem járó címek és kitüntetések

A Rector Egymeritus-i cím

�5�. § 

(�) A Szenátus az Egyetem nyugállományú rektorainak megbecsülésére „Rector Emeritus” ki-
tüntető címet adományozhat.

(2) A Rector Emeritus kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki legalább két cik-
lusban rektori tisztséget töltötts be az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemen, és munkájá-
val továbbra is segíteni kívánja az Egyetemet.

(�) A Rector Emeritus cím adományozásáról a Szenátus minősítetts többséggel (2/�) dönt, az
Egyetem hivatalban lévő rektorának felterjesztése alapján.

(4) A hivatalban lévő rektor önmagát még rektorhelyettses útján sem terjesztheti föl a Rector
Emeritus-i címre.

(5) A Rector Emeritus – a hivatalban lévő rektor külön írásbeli megbízása alapján – jogosult
az Egyetem képviseletére. 

(�) A Rector Emeritusi cím birtokosa neve melletts használhatja a „Rector Emeritus” (Rec. Em.)
megjelölést.

(7) A Rector Emeritus havi tiszteletdíja a mindenkori egyetemi tanári illetmény (�. fokozat)
�0%-a.

(8) A Rector Emeritus kitüntető cím legföljebb öt évre adományozható, de korlátlanul megis-
mételhető azzal a kikötéssel, hogy egy időben az Egyetemnek csak egy Rector Emeritusa
lehet.

A professzor emeritus-i cím

Nftv. 32. § (1) Annak, aki főiskolai, illetve egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettel foglalkoz -
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tatását megszüntetik, a szenátus professor emeritus vagy professor emerita (a továbbiakban együtt: professor emeri -
tus) címet adományozhat. A professor emeritus címmel járó jogokat, oktatási és más kötelezettségeket, juttatásokat,
azok időtartamát a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszerében kell meghatározni.

�52. § 

(�) Annak, aki főiskolai, illetve egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekin-
tettsel  foglalkoztatási jogviszonyát megszüntetik, az Egyetemen végzetts tevékenysége elis-
meréseként, miként erről a �25. § (�) és a �2�. § (8) bekezdése rendelkezik, a Szenátus „pro-
fessor emeritus” vagy „professor emerita” címet adományozhat.

(2) Az emeritusi címmel járó díjazásról jelen szabályzat �25. §-ának (7) bekezdése rendelkezik.
(�) Emeritusi cím annak a nyugállományba vonuló főiskolai, illetve egyetemi tanárnak ado-

mányozható, aki

(a) több mint 5 évig az Egyetem főállású egyetemi, illetve főiskolai tanára volt,
(b) kiváló oktató, illetve kutatómunkát végzetts,
(c) az Egyetemen tudományos műhelyt teremtetts.

(4) Függetlenül foglalkoztatási jogviszonyának hosszától adományozható emeritusi cím annak
az egyetemi vagy főiskolai tanárnak, aki más felsőoktatási intézményben elnyert emeritusi
tagságát föladva vállalt az Egyetemen oktatói, vagy tudományszervezői feladatot.

(5) A professor emeritus cím adományozásáról az SZMR �8. §-ának (7) bekezdése és 20. § (8)
bekezdés (l) albekezdése alapján a Professzori Tanács véleményének ismertetését követően
a Szenátus dönt. A cím adományozására vonatkozó javaslatot a rektor vagy a tudományte-
rületileg illetékes szervezeti  egység határozatot  hozó értekezletét  követően a szervezeti
egység vezetője terjeszti a Szenátus elé.

(�) Az emeritusi cím birtokosa jogosult �

(a) az egyetemi tudományos (kutató) munkában való részvételre,
(b) választás útján bizottssági tagságot elnyerni,�

(c) az Egyetem infrastruktúrájának használatára.

(7) A professor emeritus cím birtokosát oktatói feladattsal lehet megbízni.
(8) A cím birtokosának kötelessége az Egyetem jó hírnevét öregbíteni.
(9) A cím rektori előterjesztésre, indoklás melletts visszavonható, ha viselője magatartásával,

tudományos, közéleti szereplésével az Egyetem jó hírnevét sérti vagy más módon a cím vi-
selésére méltatlanná válik.

(�0) Ha olyan szervezeti egység vagy szak oktatójáról van szó, amelyet öt éven belül hoztak lét-
re az Egyetemen, akkor a Szenátus egyedi mérlegeléssel eltekinthet a (�) bekezdés (a) albe-
kezdésében megfogalmazotts követelménytől.

Törzstag emeritus-i cím

�5�. § 

(�) Törzstag emeritus címet kaphat az Egyetemi Doktori Tanács döntése alapján az a személy
aki�

� E bekezdés módosítotts megfogalmazását megállapítottsa a Szenátus 20�9. 0�. 28-i ülése.
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(a) a doktori iskola alapító tagja, vagy
(b) legalább öt éven keresztül folyamatosan tevékenykedetts a Zsidó Vallástudományi Dok-

tori Iskola törzstagjaként.

(2) A törzstag emeritus címet viselő oktatót, amennyiben nem számítják be a 7 törzstagra vo-
natkozó DI-vel szemben támasztotts követelményekbe, sem témavezetői kötelezettsség, sem
pedig a MAB új tudományos közleményekre vonatkozó kritériumának teljesítése sem te-
heli.

(�) A törzstag emeritus-i címmel felruházotts egykori törzstag eredményei a Doktori Iskola sta-
tisztikájában megmaradnak.

(4) A törzstag emeritus-i cím odaítélését a rektor, vagy a Professzori Tanács bármely tagja
kezdeményezheti.

(5) A törzstag emeritus-i címhez nem szükséges a MAB határozata.
(�) A törzstag emeritus-i címet az Egyetemi Doktori Tanács saját hatáskörében vissza is von-

hatja. A címet a cím viselőjének kérésére mérlegelés és késlekedés nélkül kell visszavonni.
A visszavonást követően adatait az Országos Doktori Tanács nyilvános adatbázisaiból tö-
rölni kell ugyan, de azok változatlanul megőrződnek és beszámítanak a Doktori Iskola tel-
jesítményébe.

A magántanári cím

Nftv. 32. § (2) A szenátus az óraadó oktatónak, ha
a) rendelkezik doktori fokozattal: magántanári,
[…]
címet adományozhat.

�54. § 

(�) Magántanári cím az Egyetemmel megbízásos oktatói (óraadói) jogviszonyban álló, habili-
tált személy részére adományozható.

(2) A magántanári cím adományozásáról a rektornak, a főtitkárnak vagy valamely szervezeti
egység vezetőjének a javaslatára a Szenátus határoz.

(�) Az oktatói vagy tanári munkakörben foglalkoztatotts, kiemelkedő gyakorlati oktató munkát
végző tanár részére a Szenátus mestertanári címet adományozhat.

(4) A magántanári címet okirat igazolja, melyet az Egyetem rektora, valamint a Professzori
Tanács elnöke lát el kézjegyével.

(5) A magántanári címet igazoló okiratot a rektor ünnepélyes keretek közötts adja át.
(�) A magántanárnak szakterületén előadás-hirdetési joga van.

A címzetes e�etemi tanári és a címzetes e�etemi docensi cím

Nftv. 32. § (2) A szenátus az óraadó oktatónak, ha
[...]
b) országosan elismert szaktekintély: címzetes egyetemi vagy főiskolai docens, illetve címzetes egyetemi
vagy főiskolai tanár,
[...]
címet adományozhat.
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�55. § 

(�) Az Egyetemmel megbízásos oktatói (óraadói) jogviszonyban álló személynek a (2)–(�) be-
kezdésben meghatározotts feltételek fönnállása esetén címzetes egyetemi tanári és címzetes
egyetemi docensi cím adományozható.

(2) Címzetes egyetemi tanári cím adományozható annak, aki az Egyetem által oktatotts, kuta-
totts tudományterületen akár gyakorlati,  akár elméleti  tevékenységével nemzetközi vagy
országos elismertséget vívotts ki, valamint az Egyetemen legalább tíz éven át rendszeres ok-
tatási tevékenységet végzetts, illetve végez.

(�) Címzetes egyetemi docensi cím adományozható annak, aki az Egyetem által oktatotts, kuta-
totts tudományterületen jelentős – akár gyakorlati, akár elméleti – tevékenységét fejt ki, és
az Egyetem adotts karán legalább öt éven át folyamatos és rendszeres oktatási tevékenysé-
get végzetts, illetve végez.

(4) A címzetes egyetemi tanári és a címzetes egyetemi docensi cím adományozására a rektor, a
rektorhelyettses(ek), a főtitkár, illetve az Egyetem valamely önálló oktatási szervezeti egysé-
ge vezetőjének kezdeményezésére kerülhet sor.

(5) A címzetes egyetemi tanári és a címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról a Szená-
tus hoz döntést.

A magántanári és a címzetes címekre vonatkozó közös szabályok

Nftv. 32. § (2) A szenátus az óraadó oktatónak, ha
a) rendelkezik doktori fokozattal: magántanári,
b) országosan elismert szaktekintély: címzetes egyetemi vagy főiskolai docens, illetve címzetes egyetemi
vagy főiskolai tanár,
[…]
címet adományozhat.
[…]
(4) A (2) bekezdésben meghatározott címmel rendelkező személy – kivételesen, a szenátus döntése alapján – tanári
munkakörben foglalkoztatható.

�5�. § 

(�) A �54 és a �55 §-ban meghatározotts címet vissza kell vonni, ha

(a) a cím viselője az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyt létesít,
(b) az oktató a cím viselésére méltatlanná válik.

(2) Az (�) bekezdés (a) albekezdésében meghatározotts esetben a rektor a cím visszavonásáról
intézkedik, és erről a Szenátust, valamint az érintetts szervezeti egység vezetőjét haladékta-
lanul tájékoztatja.

(�) Az (�) bekezdés (b) albekezdésében meghatározotts esetben a rektor javaslatára a Szenátus
határoz a cím visszavonásáról.

(4) Méltatlanná váltnak kell tekinteni azt a személyt, akit szándékosan elkövetetts bűncselek-
mény miatts jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek vagy foglalkozása gyakor-
lásától, illetve a közügyektől jogerősen eltiltottsak.
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HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER (II. KÖTET)

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Szenátusa  a  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  20��.  évi
CCIV. törvény (a továbbiakban� Nftvv.) �2. § (�) bekezdés (eb) albekezdése alapján az Nftvv-ben, an-
nak 2. számú mellékletében és a végrehajtási rendeleteiben foglaltak fikgyelembe vételével az Egye-
tem Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban � SZMSZ) hallgatói követelményekre
vonatkozó III. részét az alábbiak szerint állapítja meg.

Bevezető rendelkezések

Nftv. 2. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez
3. A hallgatói követelményrendszer
A hallgatói követelményrendszerben kell meghatározni különösen:
a) e törvény keretei között a felvételi eljárás rendjét,
b) a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjét, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan be -
nyújtott kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendjét,
c) a hallgatói tanulmányi rendet és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzé -
sének rendjét (tanulmányi és vizsgaszabályzat, doktori szabályzat),
d) a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét, a hallgatói juttatások elosztá-
sának rendjét (térítési és juttatási szabályzat),
e) a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendjét,
f) a hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő
előírásokat.

A Hallgatói Követelményrendszer kodifidkációs szándéka

�57. § 

(�) A Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban� HKR) a nemzeti felsőoktatásról szóló
20��. évi CCIV. törvény szellemében „a tanítás és a tanulás alkotmányos jogának érvénye-
süléséhez” szükséges intézményi garancia egyik eleme a hallgatók jogainak, valamint köte-
lességeinek meghatározásán és az egyenlő bánásmód követelményének és az esélyegyenlő-
ség szempontjainak érvényesítésén keresztül.

(2) A HKR célja, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. törvény keretei közötts
meghatározza�

(a) a felvételi eljárás rendjét (HKR I. fejezet),
(b) a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelezettsségek teljesítésének rendjét, a hallgatói

jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtotts kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a
rendjét (HKR II. fejezet),

(c) a hallgatói tanulmányi rendet és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának,
megszerzésének, ellenőrzésének rendjét (HKR III. fejezet),

(d) a hallgatót terhelő fikzetési kötelezettsség megállapításának és teljesítésének rendjét, a
hallgatói juttsatások elosztásának rendjét (HKR IV. fejezet),

(e) a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendjét (HKR V. fejezet).
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(f) a hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezetts balesetek esetén kö-
vetendő előírásokat (HKR VI. fejezet),

I. Felvételi eljárás rendje

A Felvételi Szabályzat kodifidkációs célja

�58. § 

(�) A Felvételi Szabályzat (a továbbiakban� FSz) célja, hogy meghatározza a felsőfokú tanulmá-
nyok folytatására legalkalmasabb jelentkezők kiválasztásának rendjét.

Az FSz hatálya és a vonatkozó jogszabályok, e�etemi szabályzatok

�59. § 

(�) Az FSz a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. tv. �9.§ (�) (2) bekezdésében foglal-
tak szerint osztatlan képzésre,  mesterképzésre,  alapképzésre,  felsőoktatási  szakképzésre,
valamint a szakirányú továbbképzésre jelentkező magyar és nem magyar állampolgárokra
terjed ki.

(2) A doktori képzésre történő jelentkezésre a Doktori Szabályzat vonatkozik.
(�) Az FSz-hez kapcsolódó törvények, rendeletek, szabályzatok �

(a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. törvény (röviden� Nftvv.),
(b) a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végre-

hajtásáról szóló 87/20�5. (IV. 9.) Korm. rendelet (röviden� Vhr.),
(c) a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 42�/20�2. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiak-

ban� Rendelet),
(d) a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követel-

ményeiről szóló �8/20��. (VIII. 5.) EMMI rendelet.
(e) a tanári fölkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimene-

ti követelményeiről szóló 8/20��. (I. �0.) EMMI rendelet.

Az e�etemi fölvételre jogosultak köre

��0. § 

(�) Minden magyar állampolgárnak joga, hogy a nemzeti felsőoktatási törvényben meghatáro-
zotts feltételek szerint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson magyar állami
ösztöndíjjal, illetve magyar állami részösztöndíjjal támogatotts [a továbbiakban együtts� ma-
gyar állami (rész)ösztöndíj] vagy önköltséges képzésben. Megilleti ez a jog továbbá

(a) a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személye-
ket,

(b) az (a) bekezdés hatálya alá nem tartozó, Magyarország területén élő hontalant, mene-
kültet, menedékest, befogadottsat, bevándoroltat, letelepedettset,
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(c) nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső
külföldit,

(d) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszo-
nosság elve alapján igénybe veheti az adotts állam felsőoktatási szolgáltatásait,

(e) a  szomszédos államokban élő magyarokról  szóló  törvény (a  továbbiakban �  kedvez-
ménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás
és tartózkodás jogával nem rendelkező személyt,

(f) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározotts – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampol-
gárt, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatts és magyar állampolgár-
sággal sem rendelkezik

(g) a magas szintű képzettsséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállítotts en-
gedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgárt,

(h) az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat.

(2) A fölvétel feltételeit illetően a felsőoktatási törvény által meghatározottsakon túl az Egye-
tem további feltételeket állapíthat meg a mesterképzésre, szakirányú továbbképzésre és a
doktori képzésre vonatkozóan azzal a megkötéssel, hogy azonos követelményeket köteles
alkalmazni minden esetben függetlenül attsól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intéz-
ményben szerezte az oklevelét.

Nftv. 11. § (1) A felsőoktatási intézmény […]
c) tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a – különös figyelemmel a fogyatékkal élő – hallgató beilleszkedését és
előrehaladását a felsőfokú tanulmányok idején, illetve a tanulmányok alatt és befejezését követően segítséget nyújt a
karriertervezésben, korai pályaorientációs és készségfejlesztési programokkal támogatja a középfokú oktatási rend-
szert, valamint a hallgatói utánpótlás biztosítását, […]

��0. A §�

Egy�etemi tájékoztató és tanácsadó rendszer

(�) Az Egyetem a Kommunikációs Iroda segítségével tájékoztatás, továbbtanulási tanácsadás,
valamint pályaorientáció nyújtása céljából kapcsolatot épít ki a közoktatás, elsődlegesen a
zsidó, illetve a fönntartó intézményrendszeréhez tartozó középfokú oktatási intézmények
felé.

(2) Az Egyetem  képzéseit  a  világháló és  különböző multimediális  eszközök  bevonásával  is
népszerűsíti a közoktatásban résztvevők, illetve a pályaválasztás előtts állók körében.

(�) Az EHÖK, a Kommunikációs Iroda, a Rektori és a Tanulmányi Hivatal összefogásával az
OR-ZSE-t  képviselő  egyetemi  polgárok  továbbtanulással  kapcsolatos  rendezvényeken
nyújtanak célzotts tájékoztatást az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen nyíló továbbta-
nulási és képzési lehetőségekre vonatkozóan.

(4) A Tanulmányi Hivatal munkatársai félfogadási időben érdeklődő középiskolásoknak az in-
tézményhez kötődő továbbtanulási,  az Egyetemen tanulmányaikat folytató hallgatóknak
pedig tanulmányi előmenetelükkel kapcsolatos tanácsadást nyújtanak.

� Betoldottsa a Szenátus 202�. június 24-i virtuális ülése.
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A felvételi eljárás részei, lebonyolítása

���. § 

(�) A felvételi eljárás során az Egyetem feladata�

(a) a továbbtanulni szándékozók tájékoztatása,
(b) adatszolgáltatás az Oktatási Hivatal számára,
(c) felvételi vizsgák szervezése és lebonyolítása,
(d) a külföldi bizonyítványok továbbtanulás céljából történő elbírálása,
(e) a mesterképzésbe való belépés előfeltételeinek vizsgálata,
(f) felvételi adminisztráció,
(g) a felvételi döntések meghozatala, értesítés,
(h) a fellebbezések elbírálása.

(2) Az Egyetemnek az (�) bekezdésben fölsorolt feladatait a Tanulmányi Hivatal a szakfelelő-
sökkel együttsműködve látja el.

(�) A TH adatokat szolgáltat a felvételi döntéshez, a fellebbezések elbíráláshoz, a felvételi dön-
tésről értesítést küld az egyetemre fölvettseknek.

(4) A felvételi eljárás során az Egyetemen intézményi felvételi bizottsság működik. A bizottsság
elnöke a rektor, tagjai � rektorhelyettses, a szakfelelősök, a TH egy munkatársa, valamint a
Hallgatói Önkormányzat delegálta hallgatói képviselő.

(5) A felvételi bizottsság feladata a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre, a mesterképzés-
re, az Egyetem osztatlan képzéseire és a szakirányú továbbképzésre történő fölvétel pont-
határa megállapításának előkészítése, valamint az egyes jelentkezők fölvételéről szóló ha-
tározathozatal.

(�) A felvételi vizsga lebonyolítására a rektor a felvételi vizsgát lebonyolítani hivatotts bizottssá-
got állít föl. A bizottsság legalább három, legföljebb hat tagú. Elnöke az adotts szak felelőse.
A bizottsság további egy tagját az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat az Egyetem hallgatói
jogviszonyú polgárai közül delegálja. A bizottsság tagjai, a hallgatói képviselőt leszámítva,
csak tudományos fokozattsal (PhD, CSc, DLA) rendelkező, az Egyetemmel foglalkoztatási
jogviszonyban álló személyek lehetnek.

(7) A felvételizők vizsgáztatásában személyi összeférhetetlenség okán nem vehet részt az, aki
a  vizsgázóval  hozzátartozói,  közeli  rokoni,  vagy függelmi  viszonyban van,  valamint  az
olyan személy, akitől a vizsga tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.

(8) A felvételi határozatot a rektor kiadmányozza, a felvételi vizsgabizottsság elnöke pedig el-
lenjegyzésével hitelesíti.

Felsőoktatási szakképzés, alapképzés és osztatlan képzés sajátos szabályai

��2. § 

(�) A felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre felsőfokú végzetts-
séggel rendelkező jelentkezők esetén a Rendelet �4.–2�. §-ában foglaltakat az 5–�. § szerin-
ti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A felsőfokú végzettsséggel rendelkező jelentkezőket az  Egyetem – amennyiben a felvételi
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követelmény középszintű vagy emelt szintű érettsségi – a korábbi felsőoktatási oklevél mi-
nősítése fikgyelembevételével és az emelt szintű érettsségi követelménytől való eltekintéssel
is rangsorolja. Ebben az esetben az alábbiak szerint maximum 400 pont adható a jelentke-
zőknek�

(a) jeles minősítés 400 pont,
(b) jó minősítés ��0 pont,
(c) közepes minősítés �20 pont,
(d) elégséges minősítés 280 pont.

(�) Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető föl, akinek az érettsségi többletpon-
tokkal együtts, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számítotts pontszáma eléri,
vagy meghaladja a 240 pontot.

(4) Alapképzésre, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető föl, akinek az emelt szintű
érettsségiért, a nyelvvizsgáért és – szakirányú továbbtanulás esetén – az �99� után szerzetts,
az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért
adható többletpontokkal együtts, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számítotts
pontszáma eléri vagy meghaladja a 280 pontot.

(5) A jelentkező a központi felvételi eljárásban a jelentkezés feltételeként meghatározotts emelt
szintű tantárgyi érettsségi vizsgakövetelmény feltételét a Rendeletben meghatározotts ese-
tekben felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti.

(�) Nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsga szervezhető.
(7) A felvételi vizsga követelményeit az Egyetem határozza meg, amelyeket közzé tesz a Tájé-

koztatóban és az Egyetem honlapján.
(8) A felvételi vizsgával kapcsolatban a jelentkezőt a felvételi jelentkezési kérelmében meg-

adotts elektronikus levelezési címén tájékoztathatja az egyetem.

A felvételi vizsgák közös szabályai

���. § 

(�) A vizsgák időpontjáról és helyszínéről – eltérő rendelkezés hiányában – az TH javaslata
alapján rektor dönt.

(2) A felvételi vizsgák vizsgaszervezői feladatait a TH látja el.
(�) Az egyes vizsgákra beosztotts vizsgázók személyét a TH határozza meg.
(4) A vizsgák iratait, a felvételi dokumentumokat a felvételi eljárás adataival azonos módon és

ideig kell megőrizni.

��4. § 

(�) A TH legalább �4 nappal a vizsga előtts értesíti a vizsgázókat

(a) a vizsga időpontjáról és helyszínéről,
(b) a vizsgatárgyakról,
(c) a vizsgaeredmények közlésének módjáról és várható időpontjáról,
(d) a vizsga értékelésével kapcsolatos kifogások kezelésének rendjéről,
(e) írásbeli vizsga esetén a betekintés módjáról,
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(f) azon eszközökről, melyeket a vizsgázónak kell a vizsgára magával hoznia.

(2) A TH a vizsgázókról – vizsgatermenként – jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartal-
mazza
(a) a felvételi eljárás megnevezését,
(b) a vizsga helyét, idejét, 
(c) a vizsga tárgyát, 
(d) az írásbeli vizsga esetén a vizsgafelügyelők nevét, vizsgafelügyeleti időtartamát és sa-

ját kezű aláírását,
(e) a vizsga lebonyolítása során történt esetleges rendkívüli események leírását,
(f) vizsgázónként a vizsgázó

(i) viselt nevét
(ii) anyja születéskori nevét
(iii) születési helyét, idejét.

(�) A jegyzőkönyvnek a következő mellékletei vannak �

(a) jelenléti ív,
(b) eredményközlő lap,
(c) írásbeli vizsga esetén az ülésrend.

(4) A vizsga megkezdése előtts

(a) szóbeli vizsga esetén a jegyzőkönyvvezető
(b) írásbeli vizsga esetén a teremfelügyelő

személyazonosításra alkalmas okmány alapján ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát.
(5) A vizsgázó a jelenlétét jelenléti íven aláírásával igazolja. Amennyiben a jelentkező nem je -

lenik meg a vizsgán, a jegyzőkönyvvezető, illetve a teremfelügyelő „nem jelent meg” be-
jegyzést vezet föl a jelenléti ívre.

��5. § 

(�) A vizsga időtartama alatts a vizsgaterembe a vizsgázókon, a vizsgáztató, illetve a vizsgázta-
tás körülményeire felügyelő személyeken, illetve a vizsga ellenőrzésére esetlegesen kiérke-
ző hivatalos szervek képviselőin kívül csak a vizsgaszervező külön engedélyével lehet be-
lépni.

(2) Amennyiben ez a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében szükséges a TH engedé-
lyével jelen lehet olyan személy, aki a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős.

(�) A vizsgázóknak a feladat megoldásához segítség nem adható.
(4) A vizsgateremben a vizsgázókat tilos felügyelet nélkül hagyni. A vizsgabizottsság tagjainak,

illetve a vizsgafelügyelőknek kell gondoskodniuk arról, hogy a vizsgázók ne használhassa-
nak nem megengedetts segédeszközt, illetve ne vegyék igénybe más személy segítségét.

A szóbeli vizsgák szabályai

���. § 

(�) A szóbeli bizottsságokat az érintetts szakfelelősök állítják össze, az elnökök kijelölésére az ő
javaslatukra a rektor jogosult.

– ��� –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

(2) A szóbeli bizottsságok legalább három, legföljebb hat főből állnak, melyből egy fő az EHÖK
képviselője.

��7. § 

(�) A vizsgázóknak a vizsga kezdete előtts �5 perccel kell megjelenniük a helyszínen.
(2) A szóbeli vizsga során a jelentkezőnek legalább �0 perces felkészülési időt kell adni, felele-

tének időtartama a 20 percet nem haladhatja meg.
(�) A bizottsság egy alkalommal újabb feladatot adhat a jelentkezőnek, ekkor korábbi feleletét

fikgyelmen kívül kell hagyni.
(4) A szóbeli vizsga eredményét a bizottsság határozza meg és saját döntése alapján közvetle-

nül a felelet után vagy az összes felelet elhangzása után közli a jelentkezővel. A szóbeli
vizsga eredményét nyilvánosan közölni csak valamennyi vizsgázó egyértelmű beleegyezé-
se esetén lehet.

Az írásbeli vizsgák szabályai

��8. § 

(�) A TH az írásbeli vizsgán várhatóan részt vevő jelentkezők száma és a vizsgatantárgyak is-
meretében

(a) meghatározza és biztosítja a vizsga helyszínét,
(b) megszervezi a vizsga felügyeletét.

(2) Az írásbeli vizsga felügyeletét egy teremben vizsgázó húsz főig legalább két fő látja el és
minden további megkezdetts húsz fő vizsgázó esetén újabb egy fő vizsgafelügyelőt kell kije-
lölni. A felügyeletet ellátók egyike – a vizsgaszervező döntése alapján – a vezető felügyelő.

(�) Vizsga felügyeletével csak olyan személyt lehet megbízni, aki az adotts vizsga értékelésében
vagy az értékelés felülvizsgálatában nem vesz részt.

(4) Vizsga értékelésének felülvizsgálatában nem vehet részt az, aki a vizsga értékelésében részt
vetts. 

(5) A vizsga felügyeletét ellátó személyeket úgy kell beosztani, hogy legalább óránként váltsák
egymást.

��9. § 

(�) Az írásbeli feladatok kidolgozására a vizsgaleírásban meghatározotts idő áll a vizsgázó ren-
delkezésére.

(2) Az Egyetem hatáskörében meghatározotts vizsga esetén a vizsga teljes ideje nem lehet több
�80 percnél.

(�) Amennyiben a vizsga lebonyolítását bármilyen esemény megzavarja, az adotts vizsgarész
feladatainak megoldására rendelkezésére álló időt a kiesetts idővel meg kell hosszabbítani.

(4) A vizsgázónak legalább harminc perccel az írásbeli vizsga időpontja előtts meg kell jelennie
a vizsga helyszínén. 

(5) A vizsga kezdetén az ülésrendet a vizsgafelügyelők úgy alakítják ki, hogy a vizsgázók ne
segíthessék és ne zavarhassák egymást. Az ülésrendet a vizsgafelügyelők írásban rögzítik.
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�70. § 

(�) A vizsga kezdete előtts a vizsgafelügyelők ismertetik a vizsga szabályait  és a szabályok
megszegésének következményeit.

(2) A vizsga kezdetekor minden vizsgázó megkapja a feladatlapot (több vizsgarész esetén az
első rész feladatlapját).  A feladatlapon a vizsgázó föltünteti azonosítóját. A feladatlapok
megoldását a vizsgafelügyelők jelzésére lehet elkezdeni. A feladatlap megoldására rendel-
kezésre álló idő leteltét a vizsgafelügyelők jelzik, ekkor a megoldást be kell fejezni. A fel -
adatlapokat a vizsgafelügyelők összegyűjtik és vizsgázónként külön borítékba rakják. A
borítékon a vizsgázó azonosítóját és a vizsgatárgy megnevezését kell és lehet föltüntetni.

(�) A feladatlapok leadásakor a vizsgafelügyelő(k) a vizsgajegyzéken följegyzik a feladatlap le-
adásának időpontját.

(4) Több vizsgarész esetén minden vizsgarésznél a (2)–(�) bekezdés szerint kell eljárni.
(5) A föl nem használt feladatlapokat és vizsgalapokat a vizsgafelügyelők őrzik és a vizsga vé-

gén átadják a vizsgaszervezőnek.
(�) A vizsga befejezésekor a vizsgázó és a vizsgafelügyelők egyeztetik a borítékban található

feladatlapokat, a rajtuk szereplő azonosítókat és a borítékon szereplő azonosítókat. A borí-
tékon a vizsgázó és a felügyelő aláírásával igazolja az egyeztetés és az egyezés tényét, majd
a borítékot lezárják.

(7) A lezárt borítékokat a vizsgafelügyelő átadja a vizsgaszervezőnek, aki gondoskodik azok
megőrzéséről és arról, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzájuk.

�7�. § 

(�) A vizsgázó a megoldásokat kizárólag a biztosítotts feladatlapokon, valamint az Egyetem bé-
lyegzőjének lenyomatával ellátotts pótlapokon dolgozhatja ki.

(2) A vizsgázó – eltérő rendelkezés hiányában – kizárólag kék vagy fekete színű tintával írhat-
ja le a megoldásokat. A vizsgázó kizárólag rajzolási feladatok esetén használhat ceruzát. Az
egyébként ceruzával vagy nem fekete, kék tintával föltüntetetts bejegyzéseket a javítás so-
rán fikgyelmen kívül kell hagyni.

(�) Íróeszközről a vizsgázók gondoskodnak.
(4) A vizsgaleírásban a vizsgáztató intézmény által biztosítandó segédeszközök biztosításáról a

vizsgaszervező, a további segédeszközök biztosításáról a vizsgázó gondoskodik.
(5) Amennyiben a vizsgafelügyelő szabálytalanságot észlel, a vizsgázótól a feladatlapot elve-

szi, föltünteti rajta a szabálytalanság tényét és kizárja a vizsgázót az adotts vizsgarész to-
vábbi megoldási lehetőségéből.

�72. § 

(�) Amennyiben a vizsgázó a vizsgaleírásban leírt szünet kivételével el kívánja hagyni a vizs-
gatermet, a kidolgozás alatts álló feladatlapot a vizsgafelügyelőnek átadja, amelyen ennek
tényét  a  vizsgafelügyelő  –  a  terem  elhagyásának  és  a  visszatérésnek  az  időpontjával
együtts – föltünteti.

(2) A vizsgaterem saját akaratból történő elhagyása nem eredményezi a rendelkezésre álló idő
meghosszabbítását.
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(�) A vizsgafelügyelők gondoskodnak arról, hogy a vizsgázó a terem elhagyásakor se kaphas-
son más személytől segítséget.

�7�. § 

(�) A kijelölt vizsga értékelésére kijelölt személy(ek)nek (továbbiakban � javító) a vizsgaszerve-
ző adja át a vizsgadolgozatokat.

(2) A javító a feladatlapot kéktől és feketétől eltérő tintával jelöli a feladatlapon a vizsgázó vá-
laszainak helyességét vagy hibáját. A javító a javítást a javítási útmutató alapján végzi.

(�) A javító a vizsgaszervező által meghatározotts határidőig visszajuttsatja a kijavítotts feladat-
lapokat a vizsgaszervezőhöz, aki ezt  követően megállapítja a vizsga eredményét,  és azt
rögzíti a kijavítotts dolgozatokat tartalmazó borítékon.

(4) A kijavítotts dolgozatokat tartalmazó borítékon a vizsgaszervező föltünteti a vizsgázó nevét.

�74. § 

(�) A betekintés során a vizsga értékelésének felülvizsgálatában részt vevő személy jelenlété-
ben a vizsgázó megtekintheti dolgozatát és annak javítását.

(2) A vizsgázó a javításról – saját költségére – másolatot vagy elektronikus felvételt készíthet.
(�) A vizsgázó a betekintés napját követő nap �2 óráig írásban észrevételt tehet a javítással

kapcsolatban, melyet a vizsga értékelésének felülvizsgálatában részt vevő személy vélemé-
nyez.

(4) A (�) bekezdés szerinti vélemény alapján a vizsga értékelésének módosításáról az TH dönt.

A �akorlati vizsgák szabályai

�75. § 

(�) A gyakorlati vizsgákat a szóbeli vizsgára vonatkozó szabályok szerint kell megszervezni.

A mesterképzés

�7�. § 

(�) A mesterképzésre történő jelentkezés esetén a Rendelet �2–�5. §-ában foglaltakat a jelen
szabályzat �77., �78. és �79. §-aiban meghatározotts eltérésekkel kell alkalmazni.

Mesterszakra történő jelentkezés, illetve fölvétel feltétele

�77. § 

(�) Mesterszakra történő jelentkezés feltételeit a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mes-
terképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló �8/20��. (VIII. 5.) EMMI rendelet
határozza meg.

(2) A rövid ciklusú osztatlan tanárképzésre történő jelentkezés feltételeit a tanári fölkészítés
közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szó-
ló 8/20��. (I. �0.) EMMI rendelet határozza meg.
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Kreditelismerési eljárás

Nftv. 49. § (5) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kreditelismerés – tantárgy (mo -
dul) előírt kimeneti követelményei alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás összevetésével
történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább hetvenöt százalékban megegyezik. A tudás összeve-
tését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi.
(6) A kreditátviteli bizottság az előzetesen nem formális, informális tanulás során megszerzett tudást, munkatapaszta -
latot – az e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározottak szerint – tanulmányi követelmény teljesítése -
ként elismerheti.
(7) A (3)–(6) bekezdésben meghatározottak végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket a tanulmányi és vizsgaszabályzat -
ban kell szabályozni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez – a felső -
oktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen megszerzett tudás kreditér -
tékként  való  elismerése  esetén  is  –  a  tanulmányi  és  vizsgaszabályzat  szerinti  kreditet,  de  legalább  a  képzés
kreditértékének harmadát az adott intézmény adott képzésén köteles teljesíteni.

�78. § 

(�) Ha a jelentkező a mesterképzési szak bemeneti követelményeit fikgyelembe véve nem teljes
kreditértékű oklevéllel, vagy befejezetlen tanulmányokkal rendelkezik, vagy az előtanul-
mányi követelményt nem külön, kifejezettsen e célból meghirdetetts modulként teljesítettse,
akkor kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie.

(2) A kredittsel elismert tanulmányi teljesítményt – ha annak előfeltétele fennáll – bármelyik
felsőoktatási intézményben folytatotts tanulmányok során el kell ismerni, függetlenül attsól,
hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatotts tanulmányok
során szerezték azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megálla-
pításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha
az összevetetts ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek. A tantárgyi tartalom
összevetését a Szervezeti és Működési Rend �0. §-ában ismertetetts Kreditátviteli Bizottsság
(rövidítve� KB) végzi. A KB köteles kikérni a szakfelelős javaslatát. A KB a korábbi tanul-
mányokat és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti.

(�) Az Egyetem kérelemre köteles előzetes kreditátviteli eljárást lefolytatni. Az előzetes kredit-
átviteli eljárás során a kérelmező által teljesítetts, valamint a kérelem benyújtásakor folya-
matban levő félév végéig várhatóan teljesítendő tanulmányi követelmények (a teljesítés
feltételéhez kötötts) kreditelismeréséről és egyben a felvételi feltételekben szereplő kreditek
(teljesítés feltételéhez kötötts) meglétéről hoz döntést a kreditátviteli bizottsság. Az Egyetem
a KB által elismert krediteket a tanulmányok tényleges megkezdésekor újabb kérelem nél-
kül elismertnek tekinti.

(4) A kreditelismerési eljárás iránti kérelmet az Egyetem honlapján közzétetts formanyomtat-
ványon a KB-nak címezve a Tanulmányi Hivatalba kell benyújtani. A kérelemhez mellé-
kelni kell az eljárási díj befikzetéséről szóló hitelt érdemlő igazolást, a korábbi tanulmányo-
kat  igazoló  leckekönyv  teljes  és  hiteles  másolatát,  valamint  a  tanulmányi  egységek
(tantárgyak, tanegységek) megfelelő leírását. A hiányosan benyújtotts kérelmeket TH hi-
ánypótlásra visszaküldi a kérelmezőnek.

(5) A KB a szakfelelős javaslata alapján határozza meg, hogy a felsőoktatásról szóló �99�. évi
törvény rendelkezései alapján kiadotts bizonyítványokat, illetve okleveleket a 200�. szep-
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tember �-jét követően induló képzésekben milyen feltételek melletts, hány kredittsel számít-
ja be. Az ismeretek összevetését el kell végezni, függetlenül attsól, hogy a hallgató a korábbi
oklevél megszerzéséért folytatotts tanulmányai során kreditrendszerű képzésben vagy nem
kreditrendszerű képzésben vetts részt.

(�) A kérelem tárgyában a KB határozatban dönt. A kiadmányt a KB egy tagja ellenjegyzésé-
vel hitelesítheti.

Pontszámítás a mesterképzésben

�79. § 

(�) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, �00 pontos rendszerben kell értékelni.
(2) A tanári  mesterképzésre jelentkező összpontszámát a motivációs felvételi  beszélgetésen

szerzetts pontok és a korábbi főiskolai, egyetemi, alap- és mesterképzésben, önálló felsőfokú
végzettsség megszerzését tanúsító oklevél minősítése alapján számítotts pontok összegzésé-
vel és a �80. §-ban meghatározotts többletpontok hozzáadásával kell meghatározni.

(�) A diszciplináris (nem tanári) mesterszakra jelentkező összpontszámát a szakmai felvételi
beszélgetésen szerzetts pontok, valamint a korábbi főiskolai, egyetemi, alap- és mesterkép-
zésben, önálló felsőfokú végzettsség megszerzését tanúsító oklevél minősítése alapján szá-
mítotts pontok összegzésével és  a �80. §-ban meghatározotts többletpontok hozzáadásával
kell meghatározni.

(4) A felvételi eljárásban a jelentkező összesen �

(a) a motivációs és szakmai felvételi beszélgetésen, a szakmai készség és motivációs föl -
mérésen, illetve írásbeli vizsgán összesen maximum 50 pontot,

(b) a korábbi főiskolai,  egyetemi, alap- és mesterképzésben, önálló felsőfokú végzettsség
megszerzését tanúsító oklevél minősítése alapján maximum 40 pontot (oklevél minősí-
tése  8),

(c) a �80. §-ban meghatározottsak alapján legföljebb �0 többletpontot

szerezhet.

(5) Amennyiben a mesterképzési szakon írásbeli és szóbeli felvételi vizsga is követelmény,  a
(4) bekezdés (a) albekezdésében szereplő pontszám az alábbiak szerint oszlik meg �

(a) írásbeli vizsga maximum �0 pont,
(b) szóbeli vizsga maximum 20 pont.

(�) Mesterképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek a felvételi összpontszáma legalább
50 pont.

Többletpontok

Rendelet 24. § (1) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az a jelentkező, aki a Tájékoztató megjelenése és a 12. § (4)
bekezdésében foglalt határidő közötti időszak során
a) a hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra;
b) a fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra;
c) gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő
ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, és ezt ezen időszakban kiállított
igazolással bizonyítja, minden jelentkezési helyén 40 többletpontra
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jogosult.
(2) A jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a 12. § (4) bekezdésében meghatározott határidőig
kell igazolni.
(3) A felvételi eljárás lebonyolítása során a Hivatal és a felsőoktatási intézmények kötelesek biztosítani a fogyatékos -
sággal élő jelentkező számára a felvételi eljárásban való részvétel feltételeit.
(4) A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint amelyek a
közoktatásról, illetve a köznevelésről szóló jogszabályok alapján megillették.

�80. § 

(�) A �79. §  (�) bekezdésben meghatározotts �00 ponton belül a jelentkezőnek többlettseljesít-
ményért�
(a) államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tetts

(i) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgáért 4 pontot,
(ii) felsőfokú (C�) komplex típusú nyelvvizsgáért 8 pontot,

Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont
(b) OTDK �–�. helyezésért 8 pontot,
(c) A Rendelet 2�. § (�) bekezdésének (a) és (b) albekezdései szerinti esetekben elért leg-

alább �. helyezésért 5 többletpontot, a Rendelet 2�. § (�) bekezdésének (c) albekezdése
szerinti esetekben elért legalább �. helyezésért � többletpontot ad az egyetem.

(2) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében �

(a) a fogyatékossággal élő jelentkező 4 többletpontra,
(b) az a jelentkező,  aki  a jelentkezési  határidő és a felvételi  döntés közöttsi időszakban

gyermeke gondozása céljából fikzetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díj-
ban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy gyer-
mekgondozási díjban részesül, gyermeke gondozása érdekében fikzetés nélküli szabad-
ságon  lévő,  csecsemőgondozási  díjban,  gyermekgondozást  segítő  ellátásban,
gyermeknevelési  támogatásban vagy gyermekgondozási  díjban részesül, és ezt ezen
időszakban kiállítotts igazolással bizonyítja négy többletpontra,

jogosult.
(c) a hátrányos helyzetű jelentkező egy többletpontra

(�) A jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét a Rendelet �2. § (4) bekezdé-
sében meghatározotts határidőig kell igazolni.

(4) Az esélyegyenlőség biztosítására maximum 4 többletpontot adható akkor is, ha a jelentke-
ző több jogcímen jogosult többletpontra.

(5) Az (�)–(�) bekezdés alapján adható többletpontok összege legföljebb �0 pont lehet. A je-
lentkező abban az esetben is csak �0 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján el-
ért többletpontjainak összege ezt meghaladná.

– �42 –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az esélye�enlőség elvének érvényre juttaatása

�8�. § 

(�) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a Rendelet 24. §-ában foglaltakat kell következe-
tesen alkalmazni.

A fo�atékossággal élőkre vonatkozó külön rendelkezések

�82. § 

(�) A felvételi eljárás lebonyolítása során az Egyetem köteles biztosítani a fogyatékossággal
élő jelentkezők számára a felvételi eljárásban való részvétel feltételeit.

(2) A fogyatékossággal élő jelentkezőket a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények
illetik meg, mint amelyek a közoktatásról, illetve a köznevelésről szóló jogszabályok alap-
ján megillettsék.

(�) Amennyiben az Egyetem a felvétel feltételéül egészségügyi, pályaalkalmassági, szakmai al-
kalmassági követelményt, vagy írásbeli, illetve szóbeli vizsgát határoz meg, a fogyatékos-
sággal élő jelentkezőt az Egyetem szabályzata szerint illethetik meg kedvezmények, illetve
fölmentések.

(4) Az oktatással kapcsolatos feladatokat ellátó azon kötelessége, hogy az ismereteket tárgyi-
lagosan és többoldalúan közvetítse, a jóváhagyotts tanterv szerint oktasson és értékeljen, a
hallgató emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa magában foglalja azt is, hogy az ok-
tató tevékenysége során vegye fikgyelembe a hallgató egyéni képességét, tehetségét, illetve
fogyatékosságát.

(5) Az Egyetem lehetőségeihez mérten igyekszik biztosítani a fogyatékossággal élők elméleti
és gyakorlati vizsgájához szükséges speciális eszközöket és feltételeket.

(�) A felvételi eljárás során nyújtotts kedvezménynek vagy mentesítésnek a fogyatékosság jel-
legéhez kell igazodnia, és nem vezethet a felvételhez szükséges alapvető tanulmányi köve-
telmények alóli teljes mentességhez.

(7) Jelen § rendelkezése diszgráfika és diszlexia esetén sem a rabbihelyettsesi, sem az osztatlan
rabbi szakon nem veendők fikgyelembe.�

Szakirányú továbbképzés

Rendelet 3. § (1)A felsőoktatási intézmény adatot szolgáltat a felsőoktatási felvételi tájékoztató (a továbbiakban: Tájé -
koztató) összeállításához, továbbá a jelentkezési kérelemhez kapcsolódó eljáráshoz és ennek keretében a központi nyil -
vántartás létrehozásához a Hivatal számára.
(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a felsőoktatási intézmény vezetője a felelős.
(3) Az adatszolgáltatás határideje
a) a februárban induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a képzés indítását megelőző év szeptember 30.
napja;
b) a szeptemberben induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a képzés indítását megelőző év október 31.
napja.

� Betoldottsa a Szenátus 202�. június 24-i virtuális ülése.
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�8�. § 

(�) A szakirányú továbbképzésre jelentkezők tekintetében a Rendelet ��–�7.§-ában foglaltakat
a jelen szabályzat �84. és �85. §-a szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

Felvételi eljárások, felvételi kérelem

�84. § 

(�) A szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti év
augusztus ��. napja, a februárban induló képzés indítás esetén január �5.

(2) Jelentkezni az Egyetem honlapjáról letölthető jelentkezési lapon lehet.
(�) A jelentkezési laphoz csatolni kell a szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele-

ként előírt dokumentumok másolatát.
(4) A jelentkezési lapot a mellékletekkel együtts az illetékes campus címére kell megküldeni az

(�) bekezdésben meghatározotts ideig.

A jelentkezők rangsorolása, a felvételi döntés

�85. § 

(�) A szakirányú továbbképzésre jelentkezőket az Egyetem a jelentkezés feltételeként előírt
oklevél minősítése alapján rangsorolja. Ebben az esetben az alábbiak szerint maximum �00
pont adható a jelentkezőknek� 

(a) jeles minősítés �00,00 pont,
(b) jó minősítés 80,00 pont,
(c) közepes minősítés �0,00 pont,
(d) elégséges minősítés 40,00 pont.

(2) A felvételről – az intézményi kapacitás fikgyelembe vételével – az egyetemi felvételi bizotts-
ság dönt.

(�) A felvételi döntést szeptember �0-ig, a februárban induló képzés esetén február �0-ig meg
kell hozni.

(4) A döntésről a jelentkezőt írásban kell értesíteni. A kiadmány hitelesítője a TH.

Részismereti képzés

�8�. § 

(�) Az Egyetem a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettsségű személyeket –
részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kur-
zusára, moduljára – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges képzésre felveheti.

(2) A jelentkezés módját és annak határidejét az Egyetem a honlapján teszi közzé.

Egyljárási díjak

Rendelet 42. § (1) A felvételi eljárás során a jelentkezőnek kiegészítő díjat, valamint – amennyiben az intézmény sza -
bályzata így rendelkezik – intézményi eljárási díjat, külön eljárási díjat kell fizetnie.
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(2) Felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, osztatlan képzésre vagy mesterképzésre történő jelentkezés esetén a je -
lentkező díjmentesen egyidejűleg három képzésre irányuló jelentkezési kérelmet nyújthat be.
[…]
4) A (2) bekezdésben meghatározott három képzésre irányuló jelentkezést követő minden újabb jelentkezésért további
2000–2000 forint kiegészítő díjat kell fizetni, amelyből képzésenként 1000–1000 forint az érintett felsőoktatási intéz -
ményt illeti.
(5) Szakirányú továbbképzésre és doktori képzésre történő jelentkezés esetén a felsőoktatási intézmény intézményi el -
járási díjat határozhat meg azzal, hogy ennek mértéke jelentkezésenként legfeljebb 9000 forint lehet.
(6) Gyakorlati, egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági, szóbeli és nyelvi alkalmassági vizsga, valamint a mester -
képzésben szervezett felvételi vizsga esetén a felsőoktatási intézmény a vizsga megszervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos költségei fedezésére külön eljárási díjat határozhat meg azzal, hogy annak mértéke jelentkezésenként leg-
feljebb 4000 forint lehet.
(7) A (2)–(6) bekezdés alkalmazása során ugyanazon képzés több finanszírozási formájára való egyidejű jelentkezés egy
jelentkezésnek minősül.
43. § (1) A felvételi eljárás során a kiegészítő díjat a Hivatalhoz, az intézményi díjat és a külön eljárási díjat az azt meg -
állapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni.

�87. § 

(�) A felvételi eljárási díjak esetében a Rendelet 4�–44. §-ában foglaltakat jelen szabályzat je-
len §-a szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A felvételi vizsga esetén az Egyetem a vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcso-
latos költségei fedezésére külön eljárási díjat határoz meg, melynek mértéke jelentkezésen-
ként legföljebb 4000 forint lehet. A külön eljárási díj befikzetésének módjáról az Egyetem a
felvételi vizsgával kapcsolatos értesítésben tájékoztatja a jelentkezőt.

(�) Szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés esetén az Egyetem 5000 forint intézményi
eljárási díjat határoz meg. A díj befikzetésének módját a jelentkezési lap tartalmazza.

(4) A díjak befikzetésének módjáról TH munkatársai adnak tájékoztatást.
(5) Kreditelismerési eljárás kezdeményezése esetén kreditenként �000 forint külön eljárási dí-

jat kell fikzetni. A külön eljárási díj befikzetésének módjáról a TH munkatársai adnak tájé-
koztatást.

A felvételizők jogai

�88. § 

(�) A felvételi vizsgabizottsságok elnökei legkésőbb az aznapi vizsgák befejezésekor kötelesek
ismertetni a jelentkezők által elért eredményeket.

(2) A felvételi vizsgán szerzetts eredményét a jelentkező az Egyetem honlapján a felvételi azo-
nosító segítségével megtekintheti. Az Egyetem ezzel párhuzamosan a felvételi vizsgát tetts
jelentkezők eredményeit TH hirdetőtábláján a vizsgát követő második munkanapon közzé
teszi az adatvédelmi törvény előírása fikgyelembe vételével.

(�) A jelentkező a felvételi vizsgáztatással kapcsolatban észlelt – a vizsgaeredményét befolyá-
soló – jogszabálysértés, illetve az FSz megsértése miatts a pontszáma ismertetésének napját
követő második munkanap végéig írásban panaszt tehet az Egyetemi Hallgatói Felülbírála-
ti Bizottsságnál, mely a Tanulmányi Hivatalban nyújtandó be. A rektor az előterjesztetts ké-
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relmeket három munkanapon belül kivizsgáltatja a felvételi bizottssággal és a döntésről a
jelentkezőket a TH írásban értesíti.

II. A hallgatói jogok, kötelezettségek, a kérelemelbírálási és jogorvoslati rend

A fejezet kodifidkációs célja

�89. § 

(�) A hallgatói jogok rendjével foglalkozó fejezet (a továbbiakban � HJR) célja az, hogy megha-
tározza a szabályzat hatálya alá tartozó hallgatókat megillető jogok gyakorlásának és az
őket terhelő kötelezettsségek teljesítésének, valamint a jogorvoslat eljárási rendjét.

A HJR hatálya

�90. § 

(�) A HJR hatálya fiknanszírozási formától függetlenül terjed ki az Egyetemen folyó bármely
képzési ciklusban – ide értve a felsőfokú szakképzést és a szakirányú továbbképzést és a
doktori képzést is – valamennyi szakon nappali, levelező és távoktatási tagozaton hallgatói
jogviszonnyal rendelkező magyar és – a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint – nem
magyar állampolgárságú hallgatókra.

(2) A HJR hatálya kiterjed továbbá �

(a) a  felvételi  eljárás  vonatkozásában,  a  felvételi  eljárás  intézményi  hatáskörbe tartozó
cselekményei és a beiratkozási eljárás során az Egyetemre jelentkezőre,

(b) arra, akinek az eljárás megindítása után időközben megszűnt az Egyetemen a hallgatói
jogviszonya,

(c) a vendéghallgatói jogviszonyban állókra.

(�) Kiterjed továbbá a HJR hatálya a hallgatói kérelmeket, megkereséseket elbíráló, kezelő tes-
tületekre és személyekre.

Vonatkozó törvényi szabályozások, rendeletek

�9�. § 

(�) A HJR-re vonatkozó törvényi szabályozások, rendeletek dokumentumok �

(a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. törvény (a továbbiakban� Nftvv.),
(b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 20��. évi V. törvény (a továbbiakban� Ptk.), 
(c) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 20��. évi CL. törvény (a továbbiakban�

Ákr.),
(d) a Polgári perrendtartásról szóló 20��. évi CXXX. törvény (a továbbiakban� Pp.).

Használt fogalmak

�92. § 

(�) A HJR értelmében�
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(a) hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezés � a hallgatói jogviszonyt érintő jogsza-
bályban, az  Egyetem  Szervezeti  és Működési  Szabályzatában, egyéb szabályzatában,
hallgatókra vonatkozó utasításban, egyéb egyetemi dokumentumban található olyan
rendelkezés, amelyek a hallgatóra jogokat, illetve kötelezettsségeket állapít meg;

(i) kérelem:::� a hallgató által a hallgatói jogviszonyával összefüggésben megfogalmazotts
kérés, amelyben a Hallgatói Követelményrendszerben meghatározotts testület vagy
vezető jogosult és köteles döntést hozni, és döntését határozatba foglalni;

(ii) megkeresés :::� a hallgató által a hallgatói jogviszonyával összefüggésben megfogalma-
zotts kérdés, segítségkérés, vélemény, amelyben a Hallgatói Követelményrendszerben
meghatározotts testület vagy szervezeti egység jogosult és köteles a hallgató részére
tájékoztatást, fölvilágosítást adni, és amelyet nem kell határozatba foglalni.

(2) A HJR-ben használt fogalmak értelmezésére a Ket, valamint a Pp. rendelkezéseit kell meg-
felelően alkalmazni.

Vallásjogi korlátok közötta érvényesülő hallgatói jogok

Nftv. 91. § (3) Az egyházi felsőoktatási intézményben
[…]
b) a jelentkezők között különbséget lehet tenni vallási, világnézeti meggyőződés alapján, amennyiben az a felsőoktatá-
si intézmény szervezeti jellegét alapvetően meghatározó szellemiségből közvetlenül adódó, az adott oktatási tevékeny-
ség tartalma vagy természete miatt indokolt, arányos és valós követelményen alapul,

�9�. § 

(�) Az Egyetem vallási jellegéből következően – a zsidó vallásjognak megfelelően – a követke-
ző szakokon diplomát/szakképesítést csak zsidó vallású, férfik hallgató kaphat�

(a) rabbi;
(b) rabbihelyettses;
(c) zsidó kántor.

(2) Az Egyetem azon férfik hallgatóit, akik a zsidó vallásjog szerint nem számítanak zsidónak,
megilleti az a jog, hogy fölvegyék a zsidó vallást és conversio (גיור) révén elnyerjék az (�)
bekezdés szerinti jogokat. A vallásváltoztatás folyamatába bekapcsolódó hallgatók közt ma-
radéktalanul érvényesül az egyenlő elbánás jogelve.

Az e�enlő bánásmód jogelvének hatókörében érvényesülő hallgatói jogok

�94. § 

(�) Az Egyetemen folyó oktatás és képzés során a Hallgatói Követelményrendszer  �9�. §  (�)
bekezdésében megnevezetts szakokat és a Szervezeti és Működési Rend �2. § (2) bekezdésé-
ben leírt eseteket kivéve az egyenlő bánásmód elve maradéktalanul érvényesül.

(2) Az OR-ZSE valamennyi hallgatója számára biztosítja a tanulás, a tudományos kutatás, a
művészi alkotó tevékenység szabadságát.

(�) A hallgatók alapvető joga

(a) hogy a HJR-ben meghatározottsak szerint a Tanulmányi Hivatal szervezeti egységeitől
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kérésének megfelelően írásban, illetve szóban teljes körű, pontos, naprakész informáci-
ót kapjanak a tanulmányaik megkezdéséhez, folytatásához az Egyetemen elérhető kép-
zési lehetőségek, kapacitások igénybe vételének lehetőségéről;

(b) hogy hallgatói  jogviszonyával  kapcsolatos  ügyekben a Hallgatói  Követelményrend-
szerben meghatározottsak szerint hatáskörrel rendelkező és illetékes testülethez, sze-
mélyhez kérelemmel  forduljanak,  és  kérelmükre legföljebb egyszer  harminc nappal
meghosszabbítható harminc napos ügyintézési időn belül választ kapjanak; e körben a
Hallgatói Követelményrendszer, Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottsak
szerint hallgatói jogviszonya szünetelését, megszüntetését kezdeményezzék, valamint
a Hallgatói Követelményrendszer, Térítési és juttsatási szabályzatban meghatározottsak
szerint részletfikzetést, fikzetési halasztást, mentességet kezdeményezzenek, támogatást
igényeljenek;

(c) hogy a Hallgatói Követelményrendszer, Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatá-
rozottsak szerint  kérjék átvételüket az Egyetem vagy másik felsőoktatási  intézmény
ugyanazon képzési területhez tartozó, azonos végzettsségi szintet eredményező szakjá-
ra;

(d) hogy tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok folytatása céljából a másik felső-
oktatási intézmény által meghatározotts feltételekkel vendéghallgatói jogviszonyt léte-
sítsenek;

(4) A hallgatók további fundamentális joga �

(e) a szak megválasztása;
(f) tanulmányaik ideje alatts a szak megváltoztatása;
(g) más szakok és felsőoktatási intézmények előadásain való részvétel, amelyet a fogadó

intézmény szabályzata korlátozhat;
(h) az oktatók munkájának véleményezése;
(i) az intézményben rendelkezésre álló eszközöknek és az intézmény létesítményeinek

(könyvtár, informatikai eszközök, sport, kulturális, szabadidő, egészségügyi és egyéb
létesítmények) igénybevétele;

(j) a hallgató jogosult – a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés ki-
vételével – a felsőoktatási intézmény döntése, intézkedése vagy mulasztása (a további-
akban� döntés) ellen a hallgatói jogviszonyára vonatkozó rendelkezések megsértésére
hivatkozással felülbírálati kérelemmel élni, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meg-
határozotts eljárás keretében;

(k) a hallgató joga, hogy látogassa az Egyetem oktatási létesítményeit és használja a föl-
készülését elősegítő berendezéseket, eszközöket;

(l) a külön jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározotts utazási és egyéb
kedvezményekben, diákjóléti juttsatásokban és tanulmányi ösztöndíjban részesüljön;

(m) választó és választható legyen az Egyetemen működő bizottsságokba hallgatói önkor-
mányzati szervekbe;

(n) részt vegyen a társadalmi szervezetek munkájában, s ezekben tisztséget viseljen;
(o) részt vegyen az egyetemi és Egyetemen kívül szakmai, kulturális, művészeti, sport és

egyéb öntevékeny csoportok munkájában és ezekben tisztséget viseljen;
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(p) a külön jogszabályok rendelkezései szerint munkát vállaljon, tanulmányi szerződést
kössön;

(q) pályázat alapján, demonstrátorként vagy más módon, részt vegyen a szervezeti egysé-
gek oktató, kutató tevékenységében;

(r) választhasson a diákköri és szakdolgozati témákból és azok kidolgozásához oktatói se-
gítséget kapjon;

(s) tanulmányai során egyéni tanulmányi rendet kérjen;
(t) vendéghallgató legyen más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben;
(u) tanulmányai  alatts fölvételét  kérje  másik  felsőoktatási  intézménybe,  és  párhuzamos

képzésben vegyen részt.

(5) A hallgató joga, hogy hallgatói jogviszonyának fönnállása alatts harmadik személy munkál-
tatónál a vonatkozó munkajogi szabályok szerint munkát végezzen azzal, hogy munkavég-
zés a Hallgatói Követelményrendszerben a hallgatók számára meghatározotts kötelezettssé-
gek teljesítése alóli mentesítésként nem hivatkozható.

(�) Az Egyetem kiemelt fikgyelmet fordít a fogyatékossággal élő vagy egyéb okból hátrányos
helyzetű hallgatók jogainak védelmére, esélyegyenlőségük előmozdítására, ezért a fogyaté-
kossággal élő vagy egyéb okból hátrányos helyzetű hallgatót megilleti az a jog, hogy külön
tanácsadásban, segítségnyújtásban és támogatásban részesüljön.

(7) Az Egyetem a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettsségű személyeket
– részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében, az Egyetem bármely kur-
zusára,  moduljára  – külön  felvételi  eljárás  nélkül –  önköltséges  képzésre  fölveheti.  Az
Egyetem a tanulmányi teljesítményről igazolást köteles kiállítani. Az elvégzetts kurzus, mo-
dul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható. A
részismereti képzés részletes szabályait a Hallgatói Követelményrendszer, Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat tartalmazza.

(8) Hallgatói jogviszonyból eredő jogokat – kivéve a könyvtárhasználat jogát – a hallgató csak
az aktív félévekben érvényesítheti.

A fo�atékossággal élő hallgatók esélye�enlőségének biztosítása

Nftv. 11. § (1) A felsőoktatási intézmény
a) meghatározza a működésére és szervezetére vonatkozó azon rendelkezéseket (a továbbiakban: szervezeti és működé-
si szabályzat), amelyeket jogszabály nem zár ki vagy amelyről jogszabály felhatalmazása alapján más szabályzatban
nem kell rendelkezni, […]
c) tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a – különös figyelemmel a fogyatékkal élő – hallgató beilleszkedését és
előrehaladását a felsőfokú tanulmányok idején, illetve a tanulmányok alatt és befejezését követően segítséget nyújt a
karriertervezésben […]
49.§ (8) A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgázta -
tást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezett -
ségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége
alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a
hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz – így különösen írógép, számítógép
– alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámoló-
val  történő felváltását.  Az  e  bekezdés  alapján nyújtott  mentesítés  kizárólag a  mentesítés  alapjául  szolgáló  körül -
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ménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szük-
séges alapvető tanulmányi követelmények alóli fölmentéshez.

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végre -
hajtásáról
62. § (1) A fogyatékossággal élő hallgató kérelmére a felsőoktatási intézménynek a tanterv előírásaitól részben vagy
egészében eltérő követelményeket kell megállapítania, illetve – figyelemmel az Nftv. 49. § (8) bekezdésére – azok telje -
sítésétől el kell tekintenie a (2)–(7) bekezdésben foglalt kedvezmények közül legalább egy, szükség szerint több kedvez -
mény biztosításával, ha a fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai alapján kedvezmény, illetve mentesség
biztosítható a hallgató számára.
(2) Mozgáskorlátozott hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a) a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes fölmentés, illetve annak más formában történő tel -
jesítése,
b) az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,
c) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
d) mentesítés a manuális készségeket igénylő feladatok alól azzal, hogy az elméleti ismeretek megkövetelhetők,
e) az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési tárgyak használatának lehetővé tétele,
f) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása,
g) a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása.
(3) Hallássérült (siket, nagyothalló) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a) a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes fölmentés, illetve annak más formában történő tel -
jesítése,
b) a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén – jelnyelvi vagy
orális tolmács biztosítása,
c) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
d) az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és vizsgákon az elhangzottak egyidejű írásban való meg-
jelenítése a hallgató részére,
e) minden vizsgáztatás alkalmával segédeszközök, vizuális szemléltetés biztosítása,
f) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása,
g) a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő, jegyzetelő tolmács, jelnyelvi tolmács biztosítása.
(4) Látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a) a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes fölmentés, illetve annak más formában történő tel -
jesítése,
b) az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga, illetve az írásbeli számonkérés esetén speciális technikai eszközök haszná-
lata,
c) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
d) mentesítés a manuális, vizuális készségeket igénylő feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők,
e) az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó eszközön, digitálisan, pontírásban
vagy nagyításban történő hozzáférhetősége,
f) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása,
g) a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása.
(5) Beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus,
súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés) hallgató esetében alkal -
mazható kedvezmények:
a) a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga, és a számonkérések esetén speciális technikai eszközök használata,
b) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
c) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása,
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d) a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása.
(6) Pszichés fejlődési zavarral küzdő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a) a diszlexiás-diszgráfiás-diszortográfiás hallgatónál:
aa) az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
ab) írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészü -
lési idő,
ac) a vizsgán a szükséges segédeszközök (különösen számítógép, írógép, helyesírási szótár, értelmező szótár, szinonima
szótár) biztosítása,
ad) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól;
b) a diszkalkuliás hallgatónál:
ba) mentesítés a számítási feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők,
bb) a vizsgák alkalmával mindazon segédeszközök használata, amelyekkel a hallgató a tanulmányai során korábban is
dolgozott (különösen táblázatok, számológép, konfiguráció, mechanikus és manipulatív eszközök), továbbá hosszabb
felkészülési idő biztosítása;
c) a hiperaktív, figyelemzavarral küzdő hallgatónál:
ca) az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
cb) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása,
cc) vizsgáknál a hallgató várakozási idejének minimálisra csökkentése,
cd) az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési tárgyak alkalmazása,
ce) a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása, vagy a vizsga helyiségének elhagyása nélküli szüne -
tek, vagy mozgásos aktivitás engedélyezése, érzelmi megnyilvánulások tolerálása,
cf) külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten,
cg) az egyéni sajátosságok függvényében a szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén – a kérdések leírása vagy
többszöri megismétlése, komplex kérdések részegységekre történő lebontása, segítség az elvárások és kérdések tisztá -
zásához,
ch) az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó eszközön, digitálisan történő hoz -
záférhetősége,
ci) a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása;
d) a magatartásszabályozási zavarral (szocio-adaptív folyamatok zavaraival, az érzelmi kontroll, ön-, vagy mások felé
irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképes-
ség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésével) küzdő hallgatónak:
da) az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,
db) a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása vagy szünetek engedélyezése, az egyéni késztetések,
érzelmi megnyilvánulások tolerálása,
dc) külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten,
dd) a szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén – a kérdések leírása, az elvárások és kérdések tisztázása, a fel -
tett kérdések, utasítások megfogalmazásának egyszerűsítése, pontosítása,
de) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő,
df) a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása.
(7) Az autizmussal élő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a) a számonkérés körülményeinek a hallgató speciális szükségleteihez alakítása, az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga
vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
b) számonkérés során segítségadás az elvárások és kérdések tisztázásához, szóbeli vizsgánál a feltett kérdések, utasítá-
sok írásban való megjelenítése, megfogalmazásuk egyszerűsítése,
c) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő,
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d) mind a kurzusok, mind a számonkérés során speciális eszközök (elsősorban hangrögzítő eszköz, számítógép, értelme-
ző szótár, egyéb támogató, infokommunikációs technológiák) alkalmazása,
e) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
f) a fejlődési zavarából következő nehézségek miatt egyes gyakorlati követelmények alóli mentesítés, vagy ezek teljesí -
tésének megfelelő, nem gyakorlati feladatokkal való helyettesítése,
g) a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása.
(8) A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább
30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani.
(9) Halmozott fogyatékosság esetén a (2)–(7) bekezdésben foglalt előnyben részesítések bármelyike adható, figyelembe
véve a hallgató egyéni szükségleteit.
(10) Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvélemény alapján a felsőoktatási intézmény a (2)–(7) bekezdésben
szabályozott kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére.
(11) A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a
doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót illetve a doktorjelöltet.
(12) A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés megilleti azt a fogyatékossággal élő volt hallga -
tót, aki záróvizsgát tett és hallgatói jogviszonya megszűnt, de a szakképzettség megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga
kötelezettségét nem teljesítette.

�95. § 

(�) A �94. § (�) bekezdésében kifejtettsekre tekintettsel a fogyatékossággal élő hallgató kérelmé-
re az Egyetemnek a tanterv előírásaitól részben vagy egészében eltérő követelményeket ál -
lapít meg, illetve – fikgyelemmel az Nftvv. 49. § (8) bekezdésére – azok teljesítésétől el kell te-
kintenie  a  87/20�5.  (VI.  9.)  kormányrendelet  �2. §  (2)–(7)  bekezdéseiben  foglalt
kedvezmények közül legalább egy, szükség szerint több kedvezmény biztosításával, ha a
fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai alapján kedvezmény, illetve mentes-
ség biztosítható a hallgató számára.

(2) Jelen § vonatkozásában fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) az Nftvv. �08. § (�) bekez-
dése alapján az, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttses előfordulása esetén halmozottsan fogyatékos,  autizmus spektrum zavarral  vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, fikgyelem- vagy magatartás-szabályozási
zavarral) küzd.

(�) Az Egyetem a fogyatékkal élő hallgatói számára tájékoztatást és tanácsadást nyújt a fogya-
tékosságból fakadó nehézségek leküzdésére vonatkozóan, illetve az egyetemi tanulmányok
elvégzését követően a további életpálya megtervezésével kapcsolatosan.

(4) Az (�) és (2) bekezdésben meghatározotts, diszgráfikával, illetve diszlexiával kapcsolatos ked-
vezmények a rabbihelyettses és az osztatlan rabbi szakra fölvetts hallgatókra nem alkalmaz-
hatók, mert az ilyen eljárás esetükben az oklevél által tanúsítotts szakképzettsség megszerzé-
séhez  szükséges  alapvető  kompetenciák  elsajátítását  akadályozná  és  így  a  tanulmányi
követelmények alóli fölmentéshez vezetne.�

A hallgatókat megillető különleges szorgalmi jogok

Nftv. 49. § (2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit
legalább öt százalékáig, az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján szabadon választható tárgyakat ve -

� Betoldottsa a Szenátus 202�. június 24-i digitális ülése.
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hessen fel – vagy e tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen részt –, továbbá az összes kreditet
legalább húsz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgy közül választhasson.
(2a) Biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi rendjében – külön önköltség, illetve térítési díj fizetése nélkül –
a) az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat, továbbá azt, hogy
b) az összes előírt kredit tíz százalékáig terjedően nem magyar nyelven oktatott tárgyat
vehessen fel.

�9�. § 

(�) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során

(a) az  oklevél  megszerzéséhez  előírt  összes  kredit  legalább öt  százalékáig,  az  Egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján szabadon választható tárgyakat vehessen
föl – vagy e tárgyak helyetts teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen részt –, to-
vábbá hogy ehhez az összes kredit legalább húsz százalékát meghaladó kreditértékű
tantárgy közül választhasson,

(b) egyéni tanulmányi rendjében – külön önköltség, illetve térítési díj fikzetése nélkül – az
összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat,

(c) az összes előírt kredit tíz százalékáig terjedően pedig idegen nyelven oktatotts tárgyat
vehessen föl.

(2) Az Egyetem hallgatói tanulmányaik végzése melletts jogosultak

(a) tudományos, művészeti célú pályázatot benyújtani,
(b) a maguk választottsa tudományos témában kutatásokat folytatni, illetve művészeti ág-

ban művészi alkotómunkát folytatni,
(c) tudományos kutatási, illetőleg művészeti eredményeiket közzétenni.

(�) A hallgatókat megilleti az a jog, hogy mindazokhoz a tájékoztatásokhoz, illetve szolgáltatá-
sokhoz hozzájussanak, amelyek tanulmányai alatts beilleszkedését, egészséges életvitelét,
egészségügyi ellátását szolgálják.

A hallgatók kötelezettaségei

�97. § 

(�) A hallgatók kötelessége, hogy

(a)  részt vegyenek a kötelező foglalkozásokon, szakmai gyakorlatokon, amennyiben ez
hittsudományi szakos képzésükből fakad, vagy más módon tantárgyi ismerethez szük-
séges és tanulmányi kötelezettsség� az előírt tanistentiszteleteken;

(b) megismerjék és betartsák az Egyetem szabályzataiban, különösen a Hallgatói Követel-
ményrendszerben foglaltakat;

(c) megtartsák a tanulmányi és vizsgarendet, valamint a külső gyakorlati oktatási hely
munkarendjét ;

(d) tanulmányaik megkezdéséhez, illetve folytatásához szükség esetén az illetékes szerve-
zeti egységektől megfelelő időben segítséget kérjék;

(e) a Hallgatói Követelményrendszer alapján az Egyetem által meghatározotts oktatásszer-
vezési rend keretei közötts kialakítsák tanulmányi rendjüket, tanulmányaik megkezdé-
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se, folytatása és lezárása érdekében a Hallgatói Követelményrendszerben előírt felada-
taikat elvégezzék, nyilatkozataikat megtegyék, szerződéseiket aláírják;

(f) eleget tegyenek a Hallgatói Követelményrendszer alapján az oktatóik által meghatáro-
zotts tanulmányi kötelezettsségeiknek;

(g) amennyiben érvényes rájuk,  fikzetési  kötelezettsségüknek az  Hallgatói  Követelmény-
rendszer, Térítési és juttsatási szabályzatban, illetve a fikzetési kötelezettsséget meghatá-
rozó egyetemi határozatokban foglaltak szerint eleget tegyenek;

(h) a beiratkozási lapon szereplő, illetve az Elektronikus Ügykezelési Rendszerben nyil-
vántartotts személyes adataikban bekövetkezetts változást haladéktalanul bejelentsék, az
ennek elmulasztásából származó hátrányos jogkövetkezményeket viseljék;

(i) hozzájáruljanak az Egyetem jó hírnevének és vallási hagyományainak megőrzéséhez,
mindenhol és mindenkor egyetemi hallgatóhoz méltó magatartást tanúsítsanak;

(j) a rájuk bízotts, vagy az általuk használt eszközöket, berendezéseket rendeltetésszerűen
használják és védjék;

(k) az  Egyetem Tanulmányi  és  Vizsgaszabályzatának  és  más,  a  hallgatókra  vonatkozó
egyetemi szabályzatoknak a rendelkezéseit megtartsák;

(l) elősegítsék az Egyetem általános céljainak és feladatainak teljesítését, megőrizzék és
gyarapítsák az Egyetem jó hagyományait, zsidó örökségét;

(m) tiszteletben tartsák az Egyetem oktatóinak, kutatóinak, tanárainak és más alkalma-
zottsainak, valamint hallgatótársaik emberi méltóságát és jogait;

(n) a felsőoktatási intézmény szabályzataiban előírt módon elsajátítsák és alkalmazzák az
egészségét és a biztonságát védő ismereteket, továbbá jelentsék, ha balesetet vagy bal-
esetveszélyt észlelnek.

(o) A doktori képzésben részt vevő hallgató oktatói feladatokat vállalhat. A doktoranduszt
e tevékenysége során megilletik az oktatók jogai és terhelik az oktatók kötelességei.
Oktatómunkájáért díjazásban részesülhet.

(2) Az Egyetem valamennyi hallgatójától elvárja, hogy mind az Egyetemen, mind pedig azon
kívül, a zsidó vallás etikai normáinak megfelelően viselkedjék.

Az elsőfokú kérelmek és hallgatói megkeresések benyújtása

�98. § 

(�) A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos �94. § (�) bekezdésének (b) –(d) albekezdéseiben, il-
letve  (4) bekezdésének  (j)   albekezdésében meghatározotts kérelmeket  a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel az Elektronikus Ügykezelési Rendszeren keresztül, elektronikusan határ-
időre kell benyújtani.

(2) Papír alapon, a megfelelő formanyomtatványon, a szükséges mellékletekkel ellátva és a
formanyomtatványon megjelölt testületnek, személynek címezve határidőre kell benyújta-
ni az alábbi kérelmeket �

(a) intézményváltoztatási kérelem mellékleteivel együtts,
(b) kreditelismerési kérelem mellékleteivel együtts,
(c) méltányossági kérelem mellékleteivel együtts,
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(d) a hallgatói jogviszony szüneteltetésére irányuló kérelem, ha a hallgató a hallgatói jog-
viszonyból eredő kötelezettsségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más várat-
lan ok miatts, önhibáján kívül nem tud eleget tenni;

(e) az Egyetem felé teljesítetts pénzösszeg visszautalási kérelme mellékleteivel együtts,
(f) szociális juttsatásokra irányuló kérelem mellékleteivel együtts,
(g) első fokú határozat elleni jogorvoslati kérelem mellékleteivel együtts.

(�) A papír alapon benyújtotts kérelmeket postai úton vagy a Tanulmányi Hivatalban kell be-
nyújtani.

(4) A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos  �94. §  (�) bekezdés albekezdéseiben meghatározotts
megkereséseket írásban a hallgató választása szerint, az Elektronikus Ügykezelési Rendsze-
ren keresztül, vagy az illetékes szervezeti egység hivatalos emailcímén elektronikusan kell
benyújtani.

(5) A fogyatékossággal élő hallgató kérelmét vagy megkeresését jogosult a Tanulmányi Hiva-
talban jegyzőkönyvbe mondani. Az így készült jegyzőkönyv formailag megfelelő formá-
ban benyújtotts kérelemnek tekintendő.

(�) Amennyiben a kérelemhez mellékletek csatolása szükséges, azok a kérelemmel egy időben
nyújtandók be. Hiánypótlásra a kérelem benyújtását követő �0 napon belül van lehetőség.

(7) A hallgató kérelmét a határozat közléséig visszavonhatja vagy módosíthatja.
(8) A kérelmek benyújtásának határidejét a Hallgatói Követelményrendszer,  Tanulmányi és

vizsgaszabályzat, valamint Térítési és juttsatási szabályzat tartalmazza.
(9) A hallgató kérelmét személyesen vagy meghatalmazottsja útján is benyújthatja. A megha-

talmazásra a Ptk. szabályait kell alkalmazni.

Az eljárásban való részvétel

�99. § 

(�) A hallgató az eljárásban személyesen vagy meghatalmazottsja útján jogosult eljárni.
(2) Nem jogosult a hallgató meghatalmazottsat igénybe venni, ha kötelezettssége csak személye-

sen teljesíthető.
(�) Meghatalmazotts kizárólag tizennyolcadik életévét betöltötts személy lehet. Meghatalmazha-

tó továbbá ügyvéd vagy ügyvédi iroda is.

A meghatalmazás

200. § 

(�) A nem ügyvédnek, ügyvédi irodának adotts meghatalmazás akkor szabályszerű, ha azt

(a) a hallgató saját kezűleg írta és aláírta, vagy
(b) a nem saját kezűleg írt meghatalmazáson két tanú aláírásával igazolja, hogy a hallgató

a meghatalmazást előttsük írta alá, vagy az azon szereplő aláírását sajátjának elismerte,
(c) vagy azt egyéb, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták.

(2) A meghatalmazást a meghatalmazotts is köteles aláírni.
(�) A meghatalmazásból ki kell tűnjék, hogy milyen eljárási cselekményekre jogosít.
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(4) A meghatalmazotts a hallgatói ügy elintézésére jogosult szervnél való első jelentkezésekor
köteles meghatalmazását átadni.

A kérelem elbírálásának rendje

20�. § 

(�) A kérelmet a Hallgatói Követelményrendszer,  Tanulmányi és vizsgaszabályzatban, vala-
mint Térítési és juttsatási szabályzatban arra fölhatalmazotts személy vagy testület (a továb-
biakban� döntéshozó), kétség esetén a rektor bírálja el. A döntéshozó döntését az Egyetem
nevében hozza.

(2) Amennyiben a Hallgatói Követelményrendszer rövidebb határidőt nem állapít meg, a ké-
relmet legkésőbb annak kézhezvételétől  számítotts �0 napon belül kell  elbírálni.  Az ügy
áttsétele esetén a határidő attsól az időponttsól kezdődik, amikor a kérelem a döntéshozóhoz
megérkezik. Nem számít be az elintézési határidőbe az eljárás fölfüggesztésének, szünete-
lésének időtartama, valamint a hiánypótlásra biztosítotts idő. Az ügy bonyolultságára, szak-
értői vélemény kérésére tekintettsel ezt a határidőt az eljáró szerv indokolt esetben egy al-
kalommal újabb �0 nappal meghosszabbíthatja, amiről a hallgatót – ha meghatalmazotts
útján jár el, ez utóbbi személyt – értesíteni tartozik.

(�) A kérelem elbírálását nem lehet megtagadni amiatts, mert azt nem a döntéshozóhoz nyúj-
tottsák be. Ilyen esetben az, akihez a kérelmet benyújtottsák, köteles azt haladéktalanul a
döntéshozónak átadni.

(4) A döntéshozó megvizsgálja, hogy a kérelmet arra jogosult nyújtottsa-e be. Amennyiben a
kérelmet kérelmezési joggal nem rendelkező személy nyújtottsa be, a kérelmet további vizs-
gálat nélkül el kell utasítani.

(5) A jogosulttsól származó kérelmet a döntéshozó először formai szempontból vizsgálja meg.
Azon kérelmeket, ahol mellékletek csatolása kötelező, és a hallgató a rendelkezésre álló
időn belül nem csatolta a mellékletet, a döntéshozó formai hiba miatts további vizsgálat nél-
kül elutasítja.

(�) A kérelmet minden esetben tartalma szerint kell elbírálni tekintet nélkül arra, hogy azt mi-
lyen elnevezéssel terjesztettsék elő.

(7) A döntéshozó a hallgatóval kapcsolatos döntéseit határozatba foglalja.
(8) A határozatnak tartalmaznia kell �

(a) a döntéshozó megnevezését, az ügy számát és ügyintézőjének nevét,
(b) a hallgató nevét és lakcímét, hallgatói kódját,
(c) az ügy tárgyának megjelölését,
(d) a rendelkező részben a döntést, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának he-

lyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslati eljárásról való tájékoztatást,
(e) a kötelezettsség teljesítésének határnapját vagy határidejét és az önkéntes teljesítés el-

maradásának jogkövetkezményeit, ideértve a fikzetési kötelezettsséget megállapító dön-
tésben a késedelmipótlék-fikzetési kötelezettsségről és annak mértékéről szóló tájékozta-
tást;
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(f) a határozatban megállapítotts fikzetési kötelezettsség mértékéről és megfikzetésének, lero-
vásának módjairól szóló tájékoztatást.

(9) Az indokolásban szerepeltetni kell �

(a) a megállapítotts tényállást és az annak alapjául elfogadotts bizonyítékokat,
(b) a hallgató által felajánlotts, de mellőzötts bizonyítást és a mellőzés indokait,
(c) a  mérlegelési,  méltányossági  jogkörben hozotts határozat  esetén a  mérlegelésben,  a

méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó szempontokat és tényeket,
(d) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a döntéshozó a határozatot hozta,
(e) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntéshozó nevét, hivatali beosztását, valamint a

döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a döntéshozó-
val,

(f) a döntéshozó aláírását és bélyegzőlenyomatát.

(�0) A határozatot a testület elnöke/döntéshozó kiadmányozza, a kiadmányt a rektor, illetve
rektorhelyettses hitelesíti.

(��) A határozatokat jogerőre emelkedéskor a döntéshozó, vagy a kiadmányozásra jogosult jog-
erősítő záradékkal látja el.

(�2) A hallgatói kérelmek elbírálása során az információs önrendelkezési jogról, és az informá-
ciószabadságról  szóló  20��.  évi  CXII.  törvény,  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)
20��/�79 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-
ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/4�/EK irányelv hatá-
lyon kívül helyezéséről szóló 20��. április 27-én kelt rendelete (GDPR), illetve az Egyetem
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályainak rendelkezéséire fikgyelemmel kell eljárni.

(��) Az elsőfokú határozat, valamint a jogorvoslati kioktatás kötelező mintáját a rektor – rekto-
ri utasításban – állapítja meg.

Igazolás

202. § 

(�) Ha a hallgató az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibán kívül elmulasztotts,
igazolási kérelmet nyújthat be. Az igazolási kérelemről az a döntéshozó dönt, amelynek el -
járása során az elmulasztotts cselekmény történt, a fellebbezésre megállapítotts határidő el-
mulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet az elsőfokú döntést hozó személy vagy testü-
let,  a  keresetindításra  megállapítotts határidő  elmulasztásával  kapcsolatos  igazolási
kérelmet a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság bírálja el. A kérelmet az elmulasztotts ha-
tárnaptól, illetve az elmulasztotts határidő utolsó napjától számítotts nyolc napon belül lehet
előterjeszteni. Ha a mulasztás a hallgatónak később jutotts tudomására, a határidő a tudo-
másra jutáskor, akadályoztatás esetén az akadály megszűnésének napjától kezdődik. Az el-
mulasztotts határnaptól, illetve az elmulasztotts határidő utolsó napjától számítotts hat hóna-
pon túl  igazolási  kérelmet  nem lehet  előterjeszteni.  A  határidő elmulasztása  esetén az
igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztotts cselekményt is, amennyiben
ennek feltételei fennállnak.

(2) Ha a döntéshozó az igazolási kérelemnek helyt ad, az igazolási kérelmet benyújtó személyt
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eljárásjogi szempontból olyan helyzetbe kell hozni, mintha nem mulasztotts volna. Ennek
érdekében a döntéshozó a döntését módosítja vagy visszavonja, az eljárást megszüntető
döntésének visszavonása esetén az eljárást folytatja, illetve egyes eljárási cselekményeket
megismétel.

Az elsőfokú határozat és jogereje, a megkeresésre adotta tájékoztatás közlése

20�. § 

(�) Az  elektronikus  úton  benyújtandó  kérelmek  tárgyában  hozotts elsőfokú  határozatot  a
Elektronikus Ügykezelési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kell közölni. Ez esetben
a kérvénykezelő modulban hozotts határozat EÜR-üzenetben való kézbesítés hivatalos köz-
lésnek minősül.

(2) A hallgató kérelmére vagy hivatalból hozotts elsőfokú határozatot a határozat keltét követő
öt napon belül írásban, postai úton is közölni kell a hallgatóval ha �

(a) a határozat a hallgató hallgatói jogviszonyának fönnállását érinti, vagyis ha a határo-
zat hallgatói jogviszonyt létesít, vagy hallgatói jogviszonyt szüntet meg;

(b) a határozat fikzetési kötelezettsséget állapít meg;
(c) A KB kredit-elismerési kérelmet elutasító határozatát ;
(d) fegyelmi, illetve kártérítési ügyben hozotts határozat.

(�) Az (�) bekezdésben meghatározotts esetben a határozatot postai úton, tértivevényesen fel-
adotts küldeményként kell közölni a hallgatóval.

(4) Az (�)–(2) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül a hallgató megkeresésére adotts választ fő-
szabály szerint a megkeresés formájában kell megadni azzal, hogy amennyiben a hallgató
indokolt megkeresésében kéri, a választ írásba kell foglalni és postai úton kell kézbesíteni.
Fogyatékkal élő hallgató kérésére a választ írásba kell foglalni és postai úton kell kézbesíte-
ni.

(5) Ha a döntés kötelezést tartalmaz, a teljesítésre határidőt vagy határnap állapítandó meg.
Ha erre lehetőség van, részletekben történő teljesítés is megállapítható (engedélyezhető).

(�) Az Elektronikus Ügykezelési Rendszeren keresztül továbbítotts irat kézbesítettsnek minősül
az elektronikus rendszer szerint igazolt átvétel napján. 

(7) Ha határozat kézbesítése azért hiúsul meg, mert a címzetts vagy meghatalmazottsja úgy nyi-
latkozik, hogy a küldeményt nem veszi át („nem fogadta el” jelzéssel érkezik vissza), a kül-
deményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettsnek kell tekinteni.

(8) Ha a küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot – az ellenkező bizonyítá-
sig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kéz-
besítettsnek kell tekinteni.

(9) Ha tértivevényes küldemény „ismeretlen”, „elköltözötts” vagy „cím elégtelen” jelzéssel érke-
zik vissza, az oktatási igazgató megkeresi a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető
hatóságot a hallgató lakcímének, levelezési címének vagy egyéb, a küldemény továbbításá-
hoz szükséges személyes adat közlése céljából, majd az új adatok birtokában újból megkí-
sérli a kézbesítést. Amennyiben a küldemény a személyiadat- és lakcímnyilvántartást veze-
tő  hatóság  által  közölt  címre  sem továbbítható,  az  Egyetem további  megkeresést  nem
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folytat. Amennyiben személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság nem tud lakcí-
met közölni vagy a tértivevényes küldemény az általa megadotts címről/címekről is „nem
kereste”, „ismeretlen”, „elköltözötts” vagy „cím elégtelen” jelzéssel érkezik vissza, akkor az
irat a kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik napon kézbesítettsnek tekintendő.

(�0) Ha tértivevényes küldemény „meghalt” jelzéssel érkezik vissza, a döntéshozó megkeresi a
családot a szükséges igazolás benyújtása céljából. Amennyiben a megkeresés nem vezet
eredményre, az igazolás céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóságot
kell megkeresni.

(��) A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a hallgató a kézbesítési vélelem beálltá-
ról történő tudomásszerzéstől számítotts tizenöt napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vé-
lelem beálltától számítotts hat hónapos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő.

(�2) A kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés
szabálytalanságát igazolják vagy az önhiba hiányát valószínűsítik.

(��) A kérelmet az a döntéshozó bírálja el, amelyik a kézbesítés tárgyát képező iratot kiadmá-
nyozta.

Az elsőfokú határozat jogereje

Nftv. 57. § (2) A felsőoktatási intézmény a hallgatóval kapcsolatos döntéseit – e törvényben, kormányrendeletben és a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetben, valamint ha a hallgató kéri – írásban közli a hallgatóval.
A felsőoktatási intézmény hallgatóval kapcsolatos döntése végleges, ha a hallgató a (3) bekezdésben meghatározott
határidőn belül nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondott.

204. § 

(�) Az első fokú határozat jogerőssé válik, ha �

(a) a hallgató a HJR szerinti határidőn belül nem nyújt be jogorvoslati kérelmet,
(b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták,
(c) az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsság az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

(2) A fellebbezésről  lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén jogerőre emelkedik a
döntés�

(a) az első fokú határozat közlésekor, ha a hallgató a kérelem teljesítése esetére már a dön-
tés közlése előtts lemondotts a fellebbezésről,

(b) a lemondás vagy visszavonás elsőfokú döntéshozóhoz való megérkezésének napján, ha
a fellebbezési határidő tartama alatts a hallgató a fellebbezésről lemond vagy visszavon-
ja fellebbezését.

(�) Az (�) bekezdés (a) albekezdése szerinti esetben az első fokú határozat a másodfokú hatá-
rozat közlésével válik jogerőssé.

(4) A jogerős határozat végrehajtható.
(5) Ha a fellebbezésre jogosult a határozatnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen él

fellebbezéssel, a határozatnak a fellebbezéssel nem érintetts része jogerőre emelkedik.
(�) Ha a döntéshozó megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult Egyetemi Hallgatói

Felülbírálati Bizottsság vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált dön-
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tése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja. Ezen eljárásra az Ákr. 5�. §-
ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

A hallgatói jogorvoslat rendje

Nftv. 57. § (3) A hallgató a felsőoktatási intézmény döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a to-
vábbiakban együtt: döntés) ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül –
jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a tanulmányok értéke -
lésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem a felsőoktatási intézmény által elfogadott követelményekre épült,
illetve a döntés ellentétes a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal, vagy meg-
szegték a vizsga megszervezésére
vonatkozó rendelkezéseket.
Nftv. 58. § (3) A 57. §-t, és az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell
a) a felsőoktatási intézménybe jelentkezőt,
[…]
c) az időközben megszűnt hallgatói jogviszonnyal rendelkezett hallgatót érintő döntésekre, illetve mulasztásokra.
(4) A jogorvoslati eljárás rendjét, különösen a döntés közlését és a jogorvoslati kérelem elbírálására irányadó határidőt
a felsőoktatási intézmény – a jelen törvényben meghatározott keretek között – a szervezeti és működési szabályzatában
szabályozza, azzal, hogy a határidő legfeljebb harminc nap lehet.

205. § 

(�) A hallgatói jogorvoslatra a �98–204. §-ok rendelkezéseit az alább részletezetts eltérésekkel
kell alkalmazni.

Ákr. 118. § (1) Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból,
illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
(2) A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban
az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
(3) A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
(4) A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról törté -
nő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.

Jogorvoslat (fellebbezés)

20�. § 

(�) A hallgató az Egyetem döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a további-
akban együtts� döntés) ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számí-
totts �5 napon belül – jogorvoslattsal (fellebbezés) élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével
kapcsolatos döntést.

(2) A hallgató fellebbezését  indokolni  tartozik.  Ennek során olyan tényre kell  hivatkoznia,
melyről az első fokú eljárás során vagy nem volt tudomása, vagy önhibáján kívül az arra
történő hivatkozást elmulasztottsa.

(�) Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem
az Egyetem által elfogadotts követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes a Szervezeti
és Működési Szabályzattsal, egyéb szabályzatban, utasításban, egyéb dokumentumban fog-
laltakkal, vagy megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket.
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(4) A jogorvoslati eljárás és a megkezdetts jogorvoslat befejezésének joga megilleti azt is, aki-
nek a hallgatói jogviszonya időközben megszűnt.

Egy�etemi Hallgatói Felülbírálati Bizottaság szerepe és összeférhetetlenségi esetei

207. § 

(�) Az Egyetem elsőfokú határozata ellen benyújtotts jogorvoslati kérelem tárgyában az Egye-
temi Hallgatói Felülbírálati Bizottsság (a továbbiakban� Bizottsság) mint másodfokú bizottsság
jár el.

(2) A Bizottsság megválasztásának rendjét és összetételét a Szervezeti és Működési Rend tartal-
mazza.

(�) A jogorvoslati kérelem elbírálója a �4. § (5) bekezdésében megjelölt személy nem lehet.
(4) A Bizottsság tagjai és titkára az összeférhetetlenséget kötelesek az elnöknek bejelenteni. Az

összeférhetetlenségről a Bizottsság zárt ülésen határoz. Az elnök összeférhetetlenségéről a
rektor dönt.

(5) Összeférhetetlenség esetén az új személy kijelölése kérdésében a rektor, hallgató tagok ese-
tén a Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya szerint határoz.

(�) A Bizottsság akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. A Bizottsság hatá-
rozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

Képviselet

208. § 

(�) A jogorvoslati eljárásban a hallgató, illetve meghatalmazottsja külön és együtts is eljárhat.

Az eljárás megindítása és az ü�intézési határidő

Nftv. 57. § (3) A hallgató a felsőoktatási intézmény döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a to-
vábbiakban együtt: döntés) ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül –
jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a tanulmányok értéke -
lésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem a felsőoktatási intézmény által elfogadott követelményekre épült,
illetve a döntés ellentétes a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal, vagy meg-
szegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket.
kr.) 50. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.
(2) Az ügyintézési határidő
c) teljes eljárásban hatvan nap.

209. § 

(�) Az eljárás a hallgató írásbeli kérelmére indul.
(2) A fellebbezést  az  Egyetemi  Hallgatói  Felülbírálati  Bizottsság  elnökének  címezve  postán

vagy személyesen Tanulmányi Hivatal útján kell benyújtani.
(�) A Bizottsság a kezdő naptól számítotts �0 nap alatts köteles érdemi határozatot hozni. Kezdő

nap az a nap, amikor a kérelem egyetemen történő érkeztetésének napja.
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A jogorvoslati eljárás fölfüggesztése

2�0. § 

(�) Ha valamely előzetesen eldöntendő kérdés más személy vagy testület hatáskörébe tartozik,
az eljárás fölfüggeszthető.

A tár�alásra történő meghívás szabályai

2��. § 

(�) A tárgyalásra  a  kérelmező  hallgatót,  illetve  meghatalmazottsját  írásban  meg  kell  hívni.
Szükség esetén a tárgyalásra tanú és szakértő is hívható.

(2) Az értesítésben meg kell jelölni a tárgyalás helyét és idejét, valamint azt, hogy a címzettset
milyen minőségben kívánják meghallgatni.

(�) Az értesítésben föl kell hívni a hallgató fikgyelmét arra, hogy�

(a) észrevételeit a Bizottssághoz írásban is benyújthatja kérve a személyes meghallgatás
mellőzését, vagyis azt, hogy a Bizottsság ügyét távollétében tárgyalja,

(i) amennyiben az a) pontban meghatározotts jelzést elmulasztja, a Bizottsság a tárgyalást
elnapolja,

(ii) az eljárás során meghatalmazottsat vehet igénybe,
(iii)a kérelmét alátámasztó iratokat a Bizottsság részére legkésőbb a tárgyalás napjáig

juttsassa el.
(4) Az értesítést lehetőleg úgy kell közölni, hogy azt az idézetts a megjelenésének megkönnyí-

tése érdekében a meghallgatást megelőzően legalább 5 nappal megkapja.
(5) Ha a hallgató, illetve meghatalmazottsja ismételt szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik

meg a Bizottsság ülésén, és a távolmaradási szándékát az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati
Bizottsságnak előzetesen nem jelzi, meghallgatásától a Bizottsság eltekint.

Nftv. 57. § (6) A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázására […] az általános közigazgatási rendtartás -
ról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. […]
Ákr. 62. § [A tényállás tisztázása]
(1) Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le.
(2) A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem hasz -
nálható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték.
(3) A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.
(4) A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése
szerint értékeli.
(5) Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé
teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását.

A felülbírálati eljárás

2�2. § 

(�) A jogorvoslati eljárás során a tényállás tisztázása érdekében tárgyalás tartható.
(2) Amennyiben a hallgató, illetve meghatalmazottsja a tárgyaláson nem jelenik meg vagy elő-
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zetesen nem kéri, hogy a Bizottsság az ügyét távollétében tárgyalja, a Bizottsság a kérelem
tárgyalását elnapolja.

(�) A tárgyalást, illetve annak hiányában a bizottssági ülést az elnök vezeti. Az elnök ügyel
arra, hogy a hallgatói jogorvoslat rendjének rendelkezései ne szenvedjenek csorbát, a tár-
gyalás rendjén folyjék, és gondoskodik arról is, hogy az eljárásban résztvevő személyek jo-
gaikat gyakorolhassák.

(4) A Bizottsság elnöke a megjelentek számbavétele után meghallgatja a megjelent hallgatót
vagy annak jogszerűen megbízotts képviselőjét. Az eljárás során lehetővé kell tenni, hogy a
hallgató álláspontját, kérelmét alátámasztó indokait előadja.

(5) Az eljárás alá vont hallgató, illetve meghatalmazottsja észrevételt tehet a tárgyaláson el-
hangzottsakra, kérdést intézhet a tárgyaláson részt vevő személyekhez, és HJR szerint bizo-
nyítási indítványt terjeszthet elő.

Bizonyítás

2��. § 

(�) Ha a tényállás tisztázása érdekében további bizonyítás válik szükségessé, a Bizottsság tanút,
szakértőt hallgat meg, illetve beszerzi a bizonyítékul szolgáló szükséges iratokat.

(2) A tényállás tisztázása során bizonyítási eszközök a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás, a
szemle, a szakértői vélemény.

(�) Az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsság határozatát kizárólag a tárgyaláson közvetle-
nül megvizsgált bizonyítékokra alapozhatja. Kétséget kizáróan nem bizonyítotts tényt a ha-
tározat meghozatalánál nem lehet fikgyelembe venni.

A nyilvánosság biztosítása

2�4. § 

(�) A tárgyalás nyilvános. A nyilvánosság biztosításáról az elnök az EHÖK elnökének tárgya-
lás  időpontjáról,  napirendjeiről  történő  értesítésével  gondoskodik.  Közérdekből  vagy  a
hallgató kérésére az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsság a hallgatóságot a tárgyalás-
ról vagy annak egy részéről kizárhatja.

Igazolás

2�5. § 

(�) A fellebbezési határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

A határozat meghozatala és tartalma

2��. § 

(�) A Bizottsság a tényállás tisztázása után a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, zárt ülé-
sen, szavazással dönt. A zárt ülésen a Bizottsság elnöke, tagjai, titkára lehetnek jelen.

(2) A Bizottsság döntését számozotts határozatba kell foglalni, és meg kell indokolni.
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(�) Az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsság a következő döntéseket hozhatja �

(a) a kérelmet elutasítja,
(b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
(c) az elsőfokú határozatot megváltoztatja,
(d) az elsőfokú határozatot megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasít-

ja.

(4) Nem érdemi határozatban dönt a Bizottsság az eljárás fölfüggesztéséről, valamint a tárgya-
lás elnapolásáról, valamint az ügy áttsételéről a hatáskörrel rendelkezőhöz.

(5) A határozatnak tartalmaznia kell �

(a) az eljáró bizottsság megnevezését, a határozatszámot,
(b) a kérelmező hallgató nevét, lakcímét, meghatalmazottsjának nevét,
(c) a határozat rendelkező részét és indokolását,
(d) a határozathozatal helyét és idejét, valamint azt, hogy a tárgyalás nyilvános volt-e,
(e) fölhívást a jogorvoslat lehetőségére kivéve, ha a hallgató kérelmének a bizottsság teljes

egészében helyt ad.

(�) A határozat indokolásának tömören tartalmaznia kell �

(a) a megállapítotts tényállást,
(b) a bizonyítékok megjelölését és értékelését, utalni kell azokra az okokra, amelyek miatts

az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsság valamely tényt nem talált bizonyítottsnak,
vagy amely miatts a felajánlotts bizonyítást mellőzte,

(c) hivatkozást azokra a rendelkezésekre, szabályzatokra, jogszabályokra, amelyen a Bi-
zottsság döntése alapszik.

A határozat közlésének rendje

2�7. § 

(�) Az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsság elnöke a határozatot a tárgyaláson kihirdeti.
A kihirdetés során föl kell olvasni a határozat rendelkező részét, és ismertetni kell az indo-
kolás lényegét.

(2) A határozat kihirdetése után az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsság elnöke fölhívja a
fellebbezésre  jogosultat  jogorvoslati  nyilatkozatának megtételére.  A nyilatkozat  jegyző-
könyvbe vétele után az elnök a tárgyalást berekeszti.

(�) A határozatot közölni kell az eljárás alá vont hallgatóval, illetve meghatalmazottsjával, to-
vábbá mindazokkal, akikre nézve az jogot vagy kötelezettsséget állapít meg, valamint az
ügybe bevont szakértővel.

(4) A határozatot a kihirdetéstől számítotts 8 napon belül írásba kell foglalni és az érintetts tá-
vollevőkkel kézbesítés útján közölni. A határozatot az eljárás alá vont hallgatónak és meg-
hatalmazottsjának akkor is kézbesíteni kell, ha a határozatot velük kihirdetés útján közöl-
ték.

(5) Postai úton történő kézbesítés esetén a döntést hivatalos iratként kell feladni és kézbesíte-
ni.
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(�) A jogerős határozatot el kell küldeni mindazoknak az igazgatási és gazdasági szervezeti
egységeknek is, amelyeknek a végrehajtásával összefüggésben feladataik vannak.

Jogorvoslat

2�8. § 

(�) A hallgató az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsság által hozotts döntés bírósági felül-
vizsgálatát kérheti annak közléstől számítotts harminc napon belül, jogszabálysértésre, illet-
ve hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással. A bíróság a
Pp. közigazgatási perekre vonatkozó szabályai szerint jár el. A bíróság az egyetemi bizotts-
sági döntést megváltoztathatja.

(2) A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el. 

A határozat jogereje

2�9. § 

(�) A másodfokú határozat a közléssel válik jogerőssé, kivéve, ha a hallgató vagy meghatalma-
zottsja bírósági felülvizsgálatát kérte.

(2) A jogerős határozat végrehajtható.

A határozat korrekciója

220. § 

(�) A Bizottsság a kihirdetetts határozatát nem változtathatja meg.
(2) Az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsság névcsere, hibás névírás, számhiba, helyesírási

hiba vagy más elírás esetén a határozat korrigálását határozattsal hivatalból bármikor elvé-
gezheti. A javításnál a Bizottsság a hallgató meghallgatása nélkül is határozhat.

(�) A határozat korrekcióját a javítotts határozatra is föl kell jegyezni. Ha a határozatot már
kézbesítettsék, a javítotts határozatot is kézbesíteni kell.

(4) A javítás ellen fellebbezésnek nincs helye.
(5) Korrekció esetén a jogorvoslatra rendelkezésre álló határidő a kijavítotts határozat közlésé-

től indul.

Egy�éb jogorvoslati jogok

22�. § 

(�) Jogainak megsértése esetén a hallgató �

(a) a Hallgatói Önkormányzathoz/Doktorandusz Önkormányzathoz fordulhat jogi segít-
ségnyújtásért,

(b) az oktatási jogok biztosának az eljárását kezdeményezheti,  feltéve, hogy a hallgatói
jogorvoslat rendje szerinti jogorvoslati jogát – a bírósági eljárás kivételével – kimerí-
tettse.

– ��5 –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

III. Tanulmányi és vizsgaszabályzat

A szabályzat kodifidkációs célja

222. § 

(�) A Tanulmányi  és  vizsgaszabályzat  (a  továbbiakban �  TVSZ)  célja,  hogy meghatározza a
hallgatói tanulmányi rendet és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, meg-
szerzésének, ellenőrzésének rendjét, továbbá azokat az átmeneti szabályokat, amelyek a
korábbi képzési rendszerben megkezdetts tanulmányok befejezéséhez szükségesek.

A szabályzat hatálya

22�. § 

(�) A TVSZ hatálya fiknanszírozási formától függetlenül kiterjed a felsőoktatási szakképzésben,
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, valamint szakirányú továbbképzés-
ben bármely szakon és tagozaton tanulmányokat folytató az egyetemmel hallgatói jogvi-
szonyban lévő magyar és nem magyar állampolgárságú hallgatók – ide értve a párhuza-
mos  vagy  vendéghallgatói  jogviszonyban  tanulmányokat  folytatók  –  tanulmányi  és
vizsgaügyeire.

(2) Külföldi részképzésen résztvevő hallgatók esetében a TVSZ által nem rendezetts kérdések-
ben az ECTS (European Credit Transfer System) elveinek megfelelően kell eljárni.

(�) A doktorandusz hallgatókra vonatkozó előírásokat a Doktori szabályzat rögzíti azzal, hogy
az otts nem szabályozotts kérdésekben a TVSZ-t kell megfelelően alkalmazni.

(4) A TVSZ hatálya kiterjed továbbá a jelen szabályzat hatálya alá tartozó hallgatói ügyekben
eljáró testületekre és személyekre.

A jogszabályi háttaér

224. § 

(�) A TVSZ-re vonatkozó hatályos jogszabályok a következők �

(a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. törvény (a továbbiakban� Nftvv.),
(b) a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végre-

hajtásáról szóló 87/20�5. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban� Vhr.),
(c) �

(d) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 20��. évi CL. törvény (a továbbiakban�
Ákr.)

(e) 248/20�2. (VIII. ��.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. tör-
vény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről (a továbbiakban � Vrh2.),

(f) 2�0/20�2. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási kép-
zéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről (a továbbiakban � Vrh�.),

� Törölte a Szenátus 2020. május 25-i virtuális ülése.
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(g) a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló
28�/20�2. (X.4.) sz. Korm. rendelet.

Fogalmak

225. § 

(�) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat fogalomhasználatában �

(a) évközi je�:::� a hallgató évközi teljesítményének kifejezésére szolgáló érdemjegy, amely
szorgalmi időszakban a TVSZ-ben meghatározotts értékelési eljárás keretében szerezhe-
tő;

(b) felmenő rendszer :::� képzésszervezési elv, amely alapján az új vagy módosítotts tanulmá-
nyi és vizsgakövetelményt azoktól a hallgatóktól lehet megkövetelni, akik a bevezeté-
sét követően kezdték meg a tanulmányaikat, illetve azoktól, akik azt megelőzően kezd-
ték meg tanulmányaikat, de választásuk alapján az új vagy módosítotts tanulmányi és
vizsgakövetelmények alapján készülnek fel ;

(c) félév:::� öt hónapból álló oktatásszervezési időszak;
(d) fo�atékossággal élő hallgató (jelentkező) � Hallgatói Követelményrendszer, Esélyegyen-

lőségi szabályzatban meghatározotts defikníció szerint ;
(e) index: leckekönyv.
(f) képzési és kimeneti követelmények :::� azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készsé-

geknek, képességeknek (kompetencia) összessége, illetve az a tudás, amelyek megszer-
zése esetén az adotts szakon oklevél kiadható;

(g) képzési idő :::� az előírt kreditek, a végzettsségi szint, szakképzettsség megszerzéséhez szük-
séges, jogszabályban meghatározotts idő;

(h) képzési időszak :::� a képzési idő tagolása szorgalmi időszakra és a hozzá tartozó vizsga-
időszakra;

(i) képzési  program:::� az  intézmény  komplex  képzési  dokumentuma,  amely  valamennyi
szak részletes képzési és tanulmányi követelményeit tartalmazza, a képzés részletes
szabályaival, így különösen a tantervvel, illetve az oktatási programmal és a tantárgyi
programokkal, valamint az értékelési és ellenőrzési módszerekkel, eljárásokkal és sza-
bályokkal együtts;

(j) képzési terület:::� azoknak a szakoknak kormányrendeletben meghatározotts összessége,
amelyek hasonló vagy részben megegyező képzési tartalommal rendelkeznek;

(k) kredit:::� a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tan-
tervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározotts ismeretek
elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit harminc tanul-
mányi munkaórát jelent;

(l) leckekönyv:::� a tanulmányi előmenetelt dokumentáló, belső használatú közokirat.
(m) résztanulmányok folytatása :::� ha a hallgató másik felsőoktatási intézményben vendég-

hallgatói jogviszony keretében szerez kreditet ;
(n) részismereti  képzés:::� olyan,  a  képzési  programon alapuló,  önköltséges,  rövid  ciklusú

kurzus,  modul,  amelyre  az  egyetemmel  hallgatói  jogviszonyban nem álló felsőfokú

– ��7 –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

végzettsségű személy – részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében –
külön felvételi eljárás nélkül, az Egyetem által meghatározotts rendben beiratkozik;

(o) párhuzamos képzés:::� a hallgató bármely képzési ciklusban folytatotts tanulmányai mel-
letts, ugyanazon képzési ciklusban folytatotts második, vagy további tanulmánya;

(p) specializáció :::� az adotts szak részét képező önálló szakképzettsséget nem eredményező,
speciális szaktudást biztosító képzés;

(q) szak:::� valamely szakképzettsség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek,
jártasságok, készségek) egységes rendszerét tartalmazó képzés;

(r) szakirány:::� a  szakképzettsség  részeként  megszerezhető,  speciális  szaktudást  biztosító
képzés;

(s) szakképzettaség:::� alapfokozattsal vagy mesterfokozattsal egyidejűleg, valamint a szakirá-
nyú továbbképzésben, illetve a felsőoktatási szakképzésben megszerezhető, a szak és a
szakirány vagy specializáció tartalmával meghatározotts, a szakma gyakorlására fölké-
szítő szaktudás oklevélben, felsőfokú szakmai oklevélben történő elismerése;

(t) tanév:::� tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak;
(u) tanóra:::� a tantervben meghatározotts tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató

személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, laborgyakorlat,
gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama 45 perc;

(v) távoktatás:::� sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint
ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív kap-
csolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma nem
éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát,

(w) tömbösítetta óra:::� nappali tagozaton heti óratartás helyetts – a tárgy óraszámától függő-
en- egy, illetve több alkalommal, több órában megtartotts óra;

(x) végbizonyítvány (abszolutórium) �  a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és
– a  nyelvvizsga  letételének  és  szakdolgozat/diplomamunka  elkészítésének  kivételé-
vel – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a képzési és kimeneti követel-
ményekben előírt  kreditpontok megszerzését  igazolja,  amely  minősítés  és  értékelés
nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmény-
nek mindenben eleget tetts;

(y) vizsga:::� az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének – érté-
keléssel egybekötötts – ellenőrzési formája.

Kreditrendszer

Nft. 49. § (1) A felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során a tanulmányi követelmények teljesítését – az
egyes tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt – tanulmányi pontokban (a továbbiakban: kredit) kell kifejezni és
érdemjeggyel minősíteni. A hallgatónak az adott képzésben történő előrehaladását a megszerzett kreditek összege, mi -
nőségét az érdemjegye fejezi ki. 
(2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább
öt százalékáig, az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján szabadon választható tárgyakat vehessen fel –
vagy e tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen részt –, továbbá az összes kreditet legalább húsz
százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgy közül választhasson. Biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi
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rendjében – külön önköltség, illetve térítési díj fizetése nélkül – az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kre-
ditértékű tárgyat vehessen fel. 

22�. § 

(�) Az Egyetemen a hallgatói tanulmányi munkaidő-ráfordítással járó tanulmányi követelmé-
nyek teljesítését kreditben mérik. A tantervi követelményeknél a kreditek hozzárendelése
egyes esetekben mellőzhető (pl. � kritériumtárgy).

(2) A kredit (tanulmányi pont) egy tantárgy teljesítéséhez szükséges átlagos hallgatói összes
munka mennyiségének mérőszáma.  Megszerzése  a  tantárgy követelményeinek legalább
elégséges szintű teljesítésével lehetséges. A kredit értéke a megszerzetts érdemjegytől füg-
getlen, de érvényesítésének előfeltétele a jelen szabályzatban foglalt feltételek teljesítése.

(�) Egy kredit �0 hallgatói tanulmányi munkaóra teljesítését jelenti. A hallgatói tanulmányi
munkaórák magában foglalják a tanórát (kontaktóra) és az önálló hallgatói munkát is.

(4) Kredittsel csak értékelt számonkéréssel záruló tantárgyat lehet ellátni. Az értékelés módját
a tantárgyi követelmények közötts kell szerepeltetni.

(5) Az Nftvv. 49. § (2a) bekezdésének (a) albekezdésében foglalt lehetőségen felül történő kur-
zusfölvételért – ideértve a bármely okból nem teljesítetts kurzus újbóli fölvételét is – a hall-
gató a 20�2 szeptembere előtts indult képzések esetén kreditenkénti költségtérítést, az ezt
követen indult képzések esetén önköltségrészt fikzet. A kreditenkénti költségtérítési díjat,
valamint az önköltségrészt attsól kezdve kell megfikzetni, amikor a hallgató kimerítettse a
�0%-nyi külön költségtérítés/önköltség, illetve térítési díj fikzetés nélküli keretét. A fikzetési
kötelezettsség alól a rektor különösen is méltánylandó esetben fölmentést adhat.

(�) A kreditrendszerben a végzettsség megszerzéséhez megszabotts időkorlátokon belül külön-
böző tantárgycsoportokból meghatározotts kreditet kell gyűjteni, valamint kritériumtárgya-
kat is kell teljesíteni. Az előtanulmányi rend és egyéb szabályok fikgyelembevételével, a vá-
lasztási lehetőségek fölhasználásával a hallgató egyéni terv és ütemezés szerint is haladhat.

(7) A kritériumtárgy a képesítési követelményekben szereplő olyan kötelező tantárgy, amely-
hez nem tartozik kredit. Ilyenek lehetnek az adotts szakhoz, a tanulmányi rendben megha-
tározotts órarendi követelmények (pl. � szakdolgozati szeminárium). Ha a hallgató a kritéri-
umtárgy követelményeit nem teljesítettse (nem szerzetts aláírást), akkor nem iratkozhat be a
következő félévre, illetve az abszolutórium nem adható ki.

(8) Az a magyar állami (rész)ösztöndíjjal  támogatotts képzésben részt  vevő hallgató,  aki  az
utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szer-
zetts legalább tizennyolc kreditet, csak költségtérítéses képzési formában folytathatja tanul-
mányait. Erről az Nftvv. 48. § (2) található rendelkezésről a Tanulmányi Hivatal a hallgatót
írásban értesíti.

A tanterv, tantár�leírás és az oktatás időszakai

227. § 

(�) A részletes oktatási és tanulmányi követelményeket, továbbá a képzés részletes szabályait
a tanterv határozza meg, amely az illetékes szakfelelősnél található meg.

(2) Az adotts szak tantervében kötelező, kötelezően és szabadon választható tantárgyak és kri -
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tériumtárgy/ak szerepelhetnek. A kötelező tantárgyak teljesítése a képzettsség megszerzé-
sének feltétele; a kötelezően választható tantárgyak közül a tantervben megadotts kredit-
pontnyi tantárgy felvétele és teljesítése a képzettsség megszerzésének feltétele; a szabadon
választható tantárgyak a tanterv által konkrétan meg nem határozotts olyan bármely egye-
temi képzésben szereplő tantárgyak, amelyeket a képzésért felelős szak befogad.

(�) A kötelező tantárgyak és a kritériumtárgy/ak teljesítése a képzettsség megszerzésének felté-
tele, más tárggyal ezek nem helyettsesíthetők.

(4) A mintatanterv a tantervben szereplő tárgyak olyan elosztása félévekre, amelyet átlagos
ütemben haladni akaró hallgató úgy követhet, hogy eleget tesz minden tantárgy felvételé-
nél az előzetes követelményeknek, minden félévben kb. �0 kreditet teljesít, és tanulmányi
kötelezettsségeit a képesítési követelményekben meghatározotts képzési idő alatts fejezi be.

(5) A mintatantervek megtalálhatók az Egyetem honlapján.
(�) A mintatanterv tartalmazza oktatási időszakonkénti bontásban �

(a) valamennyi kötelező tantárgyat, benne a kritériumtárgya/ka/t, a kötelezően választha-
tókat és a szabadon választhatókat összefoglaló néven,

(b) a tantárgy heti (vagy félévi) tanóraszámát és a hozzárendelt krediteket,
(c) a számonkérés típusát (aláírás, gyakorlati-, vizsga- vagy szigorlati jegy).

(7) E szabályzat előírásaitól eltérő tantárgyfelvétel semmis.
(8) Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismereteket, készségeket a tantárgyleírások

tartalmazzák, melyeket a tantárgyfelelős tanár készít el és a szakfelelős hagyja jóvá, majd a
tantárgyleírásokat az Egyetem az OR-ZSE honlapján (httsp  s  �//www.  or-zse  .hu/  ) közzé teszi.

(9) A tantárgyleírás tartalmazza�
(a) a tantárgy megnevezését,  kódját (a TH adja meg) és angol nyelvű megnevezését (a

szakfelelős adja meg),
(b) a tantárgy kreditjeit,
(c) a tantárgy oktatásáért felelős oktatási szervezeti egység megnevezését,
(d) a tantárgy felvételének előzetes követelményét,
(e) a heti (félévi) tanóraszámot,
(f) a foglalkozásokon való részvétel követelményeit és a távolmaradás pótlásának lehető-

ségét,
(g) az igazolás módját a foglalkozások és a vizsgán való távollét esetére,
(h) ha  félév  végi  számonkérés  típusát  (aláírás,  gyakorlati  jegy,  vizsga-  vagy  szigorlati

jegy),
(i) a vizsgakövetelményeket,
(j) az osztályzat kialakításának módját,
(k) a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát.

228. § 

(�) A tanév két félévből (szemeszterből) áll. A félévek szorgalmi- és vizsgaidőszakból állnak. A
szorgalmi időszak legalább ��+� hét, a vizsgaidőszak 5+� hét. Az úgynevezetts „regisztráci-
ós időszak” a szorgalmi időszak első hete, míg a vizsgaidőszak utolsó hetében csak ismétlő-
vizsga, javítóvizsga vagy ismétlő javítóvizsga tehető.
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(2) A tanórák az Egyetemen 45 percesek, a dupla órák 90 percesek, szünet nélkül.
(�) A tanév időbeosztásáról tanévenként – a zsidó vallási ünnepek fikgyelembe vételével – a

rektor javaslatára a Szenátus dönt. A rektor félévenként – a zsidó vallási ünnepeken kívül
– � nap tanulmányi szünetet engedélyezhet. A tanulmányi szünet engedélyezése előtts a
rektor a tanszékvezetőkkel és a szakfelelősökkel egyeztet.

A tanulmányi ü�ekben eljáró testületek és a szakfelelős

229. § 

(�) A tanulmányi és oktatási ügyekben az alábbi bizottsságok járnak el �

(a) Tanulmányi, Vizsgaügyi és Szociális Bizottsság Bizottsság (TB);
(b) Kreditátviteli Bizottsság (KB);
(c) Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsság (EHFB).

(2) Az  Egyetem a hallgatók tanulmányi kérvényeinek kezelésére Tanulmányi, Vizsgaügyi és
Szociális Bizottsság (a továbbiakban� TB) hoz létre és működtet. A TB tagját és elnökét a
Szenátus választja meg, hallgató tagját a HÖK delegálja. A TB elnökből, egy oktató tagból
és egy, szavazati joggal rendelkező hallgatóból áll. A TB ülését az elnök hívja össze, szük-
ség szerint.

(�) A TB hatáskörébe tartozik minden – nem a Kreditátviteli Bizottsság (a továbbiakban� KB)
hatáskörébe utalt – tanulmányi ügy (átvétel, szakváltás, munkarend váltás /nappali-esti/,
kivételes tanulmányi rend, rendkívüli passzív félév engedélyezése stb.).

(4) Az átvételt és a szakváltást legkésőbb az adotts félév szorgalmi időszaka első hetének végéig
lehet kezdeményezni. A később beadotts kérvények elfogadása esetén az engedély a követ-
kező tanévre vonatkozik.

(5) A TB a kérelmeket úgynevezetts „sommás eljárásban” bírálja el és a beérkezéstől számítva 8
napon belül függő határozatot küld, majd �0 napon belül határozatot hoz. A TB határoza-
tát postai ajánlotts, tértivevényes hivatalos levélben közli. A határozat közlésének napja az
átvétel napja. A döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs, de a kérelmező a döntés
közlését követően 5 napon belül kérheti,  hogy ismételten teljes eljárásban (jogorvoslat)
vizsgálják azt. A jogorvoslati kérelmet a Tanulmányi Hivatal (a továbbiakban � TH) kell be-
nyújtani a rektornak címezve. A tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó érté-
kelés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(�) Az egyéb jogorvoslati kérelmekkel kapcsolatos eljárási rendet a Hallgatói Követelmény-
rendszer 205–22�. §-ai tárgyalják.

(7) A tantárgyak befogadásáról a szakmai döntéseket a KB hozza. A KB konzultációs, szerve-
zési és szabályozási kérdésekben döntés-előkészítő feladatokat is ellát. Döntéseihez egyete-
men belüli (szakfelelős, tanszékvezető stb.) és kívüli szakértőket hívhat meg, illetve kérheti
véleményüket, állásfoglalásukat.

(8) A szakfelelős feladatai különösen�
(a) elkészíti és aktualizálja az általa irányítotts szak akkreditációs anyagát;
(b) gondoskodik a mintatanterv közzétételéről;
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(c) elkészíti az általa irányítotts képzés félévi ütemtervét, az órarendet és azok közzétételé-
ről gondoskodik;

(d) javaslatot tesz a tanszékvezetőknek a szakon oktatók személyének kijelölésére;
(e) jóváhagyja a tantárgyleírásokat és azokat közzé téteti ;
(f) engedélyezi a szakon meghirdetni kívánt szabadon választható tantárgyakat;
(g) közzé téteti a szakdolgozatok vagy diplomamunkák választható témáit;
(h) koordinálja az oktatást;
(i) fölkérésre szakvéleményt készít az EHFB-nek, a TB-nek és a KB-nak;
(j) ellenőrzi az általa irányítotts képzés teljes oktatási folyamatát;
(k) javaslatot tesz más szakon, illetve más intézményben teljesítetts tanulmányi kötelezetts-

ségek elismerésére.

A hallgatói jogviszony és az azt igazoló közokirat

Nftv. 39. § (3) A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre. A
beiratkozást megelőzően a 15. § (2)–(6) bekezdésben meghatározott képzésben részt vevő hallgatóval hallgatói ösztön -
díjszerződést, illetve az önköltség fizetése mellett folytatott képzés tekintetében hallgatói képzési szerződést kell köt -
ni.
(7) A felvételt nyert jelentkező abban a félévben létesíthet hallgatói jogviszonyt, amelyre a felvételi eljárás során felvé -
telt nyert.
42. § (4) Aki a felsőoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt nyert, beiratkozással hallgatói jogviszonyt létesíthet.
(5) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak az intézményi szabályozás -
ban meghatározottak szerint – a képzési időszak megkezdése előtt – be kell jelentkeznie az adott képzési időszakra.
Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.

2�0. § 

(�) Az Egyetem hallgatója a sikeres felvételi eljárás és beiratkozás alapján az OR-ZSE keretein
belül alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, szakirányú továbbképzésben,
felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben, valamint a doktori képzésben részt vevő személy,
függetlenül attsól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi.

(2) A hallgató az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a felvételről
vagy az átvételről szóló döntés alapján a beiratkozással jön létre és – az (5) bekezdésben
foglalt kivétellel – a hallgatói névsorból való törlést kimondó határozat jogerőre emelkedé-
sének napjáig, illetve az adotts tanévben a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését
követő első  záróvizsga-időszaknak az  utolsó napjáig tart.  A beiratkozást  megelőzően a
hallgatóval  hallgatói  ösztöndíjszerződést,  illetve  az  önköltség  fikzetése  melletts folytatotts
képzés tekintetében hallgatói képzési szerződést kell kötni. A hallgatói jogviszony megszű-
nése után az oklevél kiadásáig a jogosultat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatá-
rozottsak szerint megilletik a záróvizsga letételéhez fűződő jogok, illetve terhelik a kötele-
zettsségek.

(�) Az egyetemen a hallgatói jogviszony alatts a tanulmányok folytatása szándékának minősül,
ha a hallgató a szakjához tartozó tantárgyak közül legalább egy kredit értékűt felvesz a
tantárgyfelvételi időszak (a szorgalmi időszak harmadik hete) végéig. Ezen feltétel nem tel-
jesülése következményeként a hallgatói jogviszonya az adotts félévben szünetel (passzív fél-
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év). Ha a költségtérítéses/önköltséges hallgató fikzetési kötelezettsségének nem tesz eleget a
a szorgalmi időszak harmadik hetének végéig, illetve ha nem rendelkezik a fikzetés halasz-
tásának engedélyével,  akkor hallgatói jogviszonya az adotts képzési  időszakban szünetel
(passzív félév).

(4) A hallgatói jogviszony egybefüggő szünetelésének ideje nem lehet hosszabb, mint két fél-
év. A hallgató több alkalommal is élhet hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. A hall-
gatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos további kérdéseket és a hallgatói jogviszony
megszüntetésének kérdéskörét a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályozza.

(5) Doktori képzésben a hallgatói jogviszony a Doktori Szabályzat rendelkezései szerint szü-
neteltethető, illetve szűnik meg.

(�) A hallgatói jogviszonyon alapuló egyes jogok és kötelezettsségek – a hallgatói jogviszony
szünetelése alatts – a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározotts módon megilletik,
illetőleg terhelik a hallgatót, de ezen időszak alatts sem pénzbeli, sem természetbeni támo-
gatásban nem részesíthető.

(7) A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a beiratkozást követően a
hallgatónak – annak kérelemre – diákigazolványt ad ki. A diákigazolványok kiadásának
rendjét a Kormány rendeletben szabályozza. A diákigazolvány a hallgatói jogviszony fönn-
állását tanúsító közokirat, mely az Nftvv-ben meghatározotts kedvezmények igénybevételére
jogosít.

(8) Az Egyetem nappali tagozatos hallgatói jogviszonyukból kifolyólag az Nftvv., továbbá az
ennek fölhatalmazása alapján megalkototts jogszabályok, illetve az Egyetem vonatkozó sza-
bályzatainak rendelkezései szerint az alábbi juttsatásokban és kedvezményes szolgáltatások-
ban részesülhetnek�

(a) a  szociális  kiegészítő  támogatásként  nyújtotts úgynevezetts hitéleti  támogatás,  mely
szakfelelősi  döntés  alapján kizárólag a rabbi-,  rabbihelyettses szakok hallgatóit  illeti
meg;

(b) tanulmányi ösztöndíj ;
(c) nemzeti felsőoktatási ösztöndíj:::;
(d) rendszeres szociális ösztöndíj ;
(e) rendkívüli szociális ösztöndíj ;
(f) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi rész;
(g) doktorandusz ösztöndíj ;
(h) tankönyv- és jegyzettsámogatás;
(i) az Egyetem Fenntartójához tartozó Budapesti Zsidó Hitközség révén kollégiumi férő-

hely;
(j) lakhatási támogatás;

(9) Az államilag fiknanszírozotts felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók az Nftvv. rendelkezései
szerint díjakat, az államilag nem fiknanszírozotts képzésben részt vevő hallgatók pedig költ-
ségtérítést és egyéb díjakat fikzetnek.

(�0) A költségtérítésre, ösztöndíjakra és az egyéb díjakra vonatkozó szabályokat az Egyetem
Térítési és Juttsatási Szabályzata határozza meg.

(��) Az Egyetemen a hallgatók – a hallgatói jogviszonyból származóan – egyéni és a hallgatói
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önkormányzat  útján kollektív  jogokat  gyakorolnak.  A hallgatói  jogok gyakorlásáról  az
egyetemi szabályzatok, valamint az egyetemi hallgatói önkormányzat szervezeti és műkö-
dési szabályzata rendelkezik.

A tanulmányok időszakos szüneteltetésének rendje

Nftv. 45. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván ele -
get tenni, illetve ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szüne -
tel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató, a tanul -
mányi  és  vizsgaszabályzatban  meghatározottak  szerint  több  alkalommal  is  élhet  a  hallgatói  jogviszonyának
szüneteltetésével. 
(2) Az intézmény a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését
a) az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, egybefüggő időtartamban is vagy 
b) az intézményi szabályzat erre vonatkozó megengedő rendelkezése hiányában az első félév teljesítése előtt is, feltéve,
hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más várat -
lan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. 
(3) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától.

2��. § 

(�) A hallgató a megkezdetts aktív félév helyetts passzív félévet vehet igénybe. Az aktív félévre
történő bejelentkezését a hallgató a szorgalmi időszak első hónapjának végéig vonhatja
vissza, írásban a TH-ban. A passzív félévet a TH-nak kell írásban bejelenteni. Az igénybe
vetts passzív félévek összes száma nem lehet több, mint a szak képzési ideje.

(2) A hallgató tanulmányainak első félévében különös méltánylást érdemlő okra hivatkozva
passzív félévet kérhet, amelyet a tantárgyfelvételi időszak végéig (a szorgalmi időszak har-
madik hete) benyújtotts kérelemre a TB engedélyezhet.

(�) Azt a hallgatót, akinek hallgatói jogviszonya a tantárgyfelvételi időszak végéig (a szorgal-
mi időszak harmadik hete) nem aktív, és

(a) nem jelentetts be szüneteltetést (passzív félévet);
(b) az önköltséget/költségtérítést nem fikzettse be a megadotts határidőig, és nincs engedélye

fikzetési halasztásra; vagy fikzetési halasztás, illetve kedvezmény iránti kérelmének elbí-
rálása eredménytelenül lezárult (kérelmének elbírálása nincs folyamatban), a TH leg-
később a szorgalmi időszak második hetének végéig felszólítja státuszának egy héten
belüli rendezésére. Ha a hallgató a felszólításra nem válaszol, a szorgalmi időszak har-
madik hetének végén „passzív – nem bejelentetts” státuszba kerül.

(4) Amennyiben a hallgató szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatts, önhi-
báján kívül kényszerül tanulmányainak szüneteltetésére, kérvényezheti azt az adotts félévi
vizsgaidőszak megkezdéséig. Ekkor a határozatban rendelkezni kell az elvégzetts szorgalmi
időszak későbbi beszámíthatóságának lehetőségéről vagy törléséről.

A hallgatói jogviszony megszűnése és megszüntetése

Nftv. 59. § (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony,
a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján,
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b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján,
c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben, és önköltséges
képzésben nem kívánja azt folytatni,
d) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés esetén az utolsó képzési idősza -
kot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, illetve a doktori képzés képzési idejének utolsó napján,
e) felsőoktatási szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, és a felső -
oktatási intézményben nem folyik másik, megfelelő felsőoktatási szakképzés, vagy a hallgató nem kíván továbbtanulni,
illetve a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, a megszüntetés tárgyában hozott dön-
tés jogerőre emelkedésének napján,
f) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a
hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelke-
désének napján,
g) a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján,
h) ha a hallgatói jogviszony létesítéséhez előírt e törvényben meghatározott feltétel a továbbiakban már nem áll fenn,
az ennek tárgyában hozott megszüntető döntés jogerőre emelkedésének napján.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogvi -
szonya, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert.
(3) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki
a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcso -
latos kötelezettségeit nem teljesíti,
b) egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre,
c) a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait, feltéve, hogy a hallgatót előzetesen írás -
ban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövet -
kezményeiről.
(4) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki -
nek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.

2�2. § 

(�) Megszűnik a hallgatói jogviszony�

(a) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentésről szóló
kérelem beérkezésének napján;

(b) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvettse, az átvétel napján;
(c) ha  a  hallgató  nem  folytathatja  tanulmányait  államilag  támogatotts/magyar  állami

(rész)ösztöndíjas képzésben, és költségtérítéses/önköltséges képzésben nem kívánja azt
folytatni, a bejelentésről szóló nyilatkozat beérkeztének napján;

(d) alapképzés, mesterképzés,  osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés, illetve szakirá-
nyú továbbképzés esetén az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak
utolsó napján a (�) bekezdés fikgyelembe vételével;

(e) felsőoktatási szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására egészségileg
alkalmatlanná vált, és az Egyetemen nem folyik másik, megfelelő felsőoktatási szak-
képzés, vagy a hallgató nem kíván továbbtanulni, illetve a továbbtanuláshoz szükséges
feltételek hiányában nem tanulhat tovább, a megszüntetés tárgyában hozotts döntés
jogerőre emelkedésének napján;

(f) a hallgató hallgatói jogviszonyát – fikzetési hátralék miatts – a rektor a hallgató ered-
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ménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti,
a megszüntetés tárgyában hozotts döntés jogerőre emelkedésének napján;

(g) ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatotts képzésben részt vevő hallgató az Nftvv.
48/D. § (2) bekezdésének rendelkezése szerinti nyilatkozatát visszavonja és nem vállal-
ja az önköltséges képzésben való részvételt;

(h) a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján;
(i) a hallgató halálával.

(2) Az (�) bekezdés (b) és (d) albekezdésében meghatározotts esetekben a hallgatói jogviszony
megszűnéséről külön határozatot nem kell hozni.

(�) Nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha az alapfo-
kozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre fölvételt nyert.

(4) Az  Egyetem  egyoldalú nyilatkozattsal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogvi-
szonyát, aki �

(a) egymást követő harmadik alkalommal nem jelentkezetts be a következő tanulmányi fél-
évre;

(b) a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait;
(c) a 20�2/20��. tanév őszi félévében vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallga-

tók esetében az azonos tanegységből tetts sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak
összesítetts száma eléri az ötöt ;

(d) a tanulmányi idő lejártával;
(e) ha a tanulmányok megkezdését követő első két félévben nem teljesít legalább tizenöt

kreditet, a második félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig;
(f) az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, tanulmá-

nyi eredménye nem érte el a 2,0 súlyozotts tanulmányi átlagot;
(g) az adotts félév vizsgaidőszakának utolsó napján, amennyiben a képzés megszűnésének

félévében a hallgató nem szerez abszolutóriumot.

(5) A (4) bekezdés  (f) és  (g) albekezdéseinek vonatkozásában új felvételi  eljárással felvételt
nyert, illetve átvételt nyert hallgatók esetén a (4) bekezdés (f) és (g) albekezdéseiben leírtak
esetén a mintatanterv szerinti félévekben az előzetes tanulmányok során megszerzetts és a
KB által elfogadotts krediteket is fikgyelembe kell venni.

(�) A hallgatói jogviszony a (4) bekezdés (a) és (b) albekezdése szerinti megszüntetése abban
az esetben lehetséges, ha a hallgató fikgyelmét az Egyetem két alkalommal írásban fölhívta
arra, hogy kötelezettsségének a megadotts határidőig tegyen eleget és tájékoztattsa a mulasz-
tás jogkövetkezményeiről is.

(7) A hallgatói jogviszony megszüntetése tárgyában a rektor határozatban dönt. A kiadmányt
az oktatási igazgató hitelesítheti.

(8) A határozatot a hallgató részére tértivevényes küldeményként kell kézbesíteni.
(9) Azt, akinek megszűnt a hallgatói jogviszonya törölni kell a hallgatói névsorból.
(�0) A hallgatói jogviszony megszűnésének dátuma – amennyiben az Egyetem egyoldalú nyi-

latkozattsal szünteti meg a hallgató hallgatói jogviszonyát – a jogerőre emelkedés napja. 
(��) A hallgatói jogviszony megszűnését követően hallgatói jogviszony újabb felvételi eljárást

követően létesíthető.
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(�2) A hallgatói jogviszony megszűnésekor a hallgató számára a Tanulmányi Hivatal törzslap-
kivonatot állít ki.

Különleges hallgatói jogviszonyok

Nftv. 49. § (3) A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyakat annak a felsőoktatási intézménynek, amellyel hallga -
tói jogviszonyban áll, másik képzésében, továbbá más felsőoktatási intézményben mint vendéghallgató is felveheti.

További hallgatói jogviszony

2��. § 

(�) Az Egyetem hallgatója jogosult arra, hogy meglévő hallgatói jogviszonya melletts további
oklevél megszerzése céljából más felsőoktatási intézményben további hallgatói jogviszonyt
létesítsen, továbbá más felsőoktatási intézmény hallgatója jogosult arra, hogy az Egyete-
men további hallgatói jogviszonyt létesítsen (a továbbiakban � párhuzamos hallgatói jogvi-
szony).

(2) A párhuzamos hallgatói jogviszony létesítésére a hallgatói jogviszony létesítésére vonatko-
zó szabályokat kell alkalmazni.

Vendéghallgatói jogviszony

2�4. § 

(�) A  vendéghallgatói  jogviszony  keretében  az  Egyetem hallgatói  más  felsőoktatási  intéz-
ményben – amellyel  nem állnak hallgatói  jogviszonyban – tanulmányaihoz kapcsolódó
résztanulmányokat folytathatnak.

Vendéghallgatói jogviszony létesítésének engedélyezése az Egy�etem hallgatói részére

2�5. § 

(�) Az Egyetem hallgatója más felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszonyt akkor
létesíthet, ha kérelmére az Egyetem ahhoz hozzájárul.

(2) A kérelmet a rektornak címezve, a Tanulmányi Hivatalban személyesen, illetve levélkülde-
ményként postai úton kell az Egyetem illetékes döntéshozatali testületéhez eljuttsatni.

(�) Az Egyetem hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatója saját szakterületén más – hazai vagy kül-
földi – felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszonyban folytasson résztanulmá-
nyokat, ha ezt számára a fogadó intézmény lehetővé teszi.

(4) Amennyiben a vendéghallgatói státusz iránti igény olyan tanulmányok folytatására irá-
nyul, melyek nem, vagy nem föltétlenül esnek a hallgatónak az Egyetemen folytatotts ta-
nulmányai szakterületére, a (�) bekezdésben részletezetts eseti döntéshozatal szükséges.

(5) A kérelmet a TH-ban kell benyújtani, csatolva az illetékes szakfelelős véleményét és a fo-
gadó intézmény adotts tárgyra vonatkozó tematikáját.

(�) A kérelemről a KB dönt.
(7) A hozzájárulás akkor tagadható meg, ha a vendéghallgatói jogviszony keretében szerzetts
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krediteket a KB előre láthatóan és nagy valószínűség szerint nem tudja majd beszámítani a
hallgató tanulmányaiba. A kiadmányt a KB elnöke hitelesíti.

(8) A vendéghallgatói jogviszony létesítésének egyéb feltételeit a fogadó felsőoktatási intéz-
mény határozza meg.

(9) Az Egyetem – az intézményközi megállapodás kivételével – a résztanulmányok költségeit
nem téríti meg.

(�0) A külföldi részképzésre is jelen paragrafus rendelkezései alkalmazandók.

Vendéghallgatói jogviszony létesítése az Egy�etemen

2��. § 

(�) Az  Egyetemen kérelmezhető  vendéghallgatói  jogviszony.  Az  ilyen különleges  hallgatói
jogviszony létesítésére vonatkozó kérelem írásban nyújtandó be.

(2) A kérelem benyújtásának határideje a vendéghallgatói jogviszony létesítést megelőző fél-
év, őszi félév esetén augusztus 25., tavaszi félév esetén január �5.

(�) A kérelemhez mellékelni kell a hallgatói jogviszony igazolást és annak a felsőoktatási in-
tézménynek a hozzájáruló nyilatkozatát, amellyel a jelentkező hallgatói jogviszonyban áll.

(4) A kérelmet a rektornak címezve, a Tanulmányi Hivatalban személyesen, illetve levélkülde-
ményként postai úton kell az Egyetem döntéshozatali testületéhez, illetékes tisztségviselő-
jéhez eljuttsatni.

(5) A kérelemről a rektor az érintetts szak felelősének bevonását követően határozatban dönt.
A kiadmányt az érintetts szak felelőse hitelesítheti.

(�) A vendéghallgatói jogviszonyt a Tanulmányi Hivatal számítógépes nyilvántartó rendszeré-
ben nyilvántartja.

(7) A vendéghallgatói jogviszony keretében a megszerzetts ismeretekről, kreditértékről a Ta-
nulmányi Hivatal munkatársai igazolást állítanak ki. A kiállítotts igazolások egy másolati
példányát a személyi anyagban kell megőrizni.

(8) A vendéghallgatói jogviszony a bejelentkezéssel jön létre.
(9) A vendéghallgatói jogviszonyból eredő jogok a bejelentkezés napjától gyakorolhatók. A

vendéghallgatók jogait és kötelezettsségeit a Hallgatói Követelményrendszer tartalmazza.
(�0) Ha a hallgató államilag támogatotts/magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben vesz részt, a

vendéghallgatói  jogviszonyának  keretében  is  az  államilag  támogatotts/magyar  állami
(rész)ösztöndíjas hallgatókra meghatározottsak szerint vehet részt a képzésben.

(��) Ha a hallgató költségtérítéses/önköltséges képzésben vesz részt, az Egyetemen érvényes
költségtérítési, illetve önköltségi díjakat köteles megfikzetni.

(�2) A költségtérítéses/önköltséges hallgató a beiratkozás előtts köteles az önköltség, illetve a
költségtérítés első részletét befikzetni és arról rendelkezni. Amennyiben a hallgató a költ-
ségtérítés/önköltség első részletének befikzetése és arról való rendelkezési kötelezettsségei-
nek nem tesz eleget, nem jelentkezhetik be.

42. § (2) A felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeket – részis -
mereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára – külön felvételi el -
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járás nélkül – önköltséges képzésre felveheti. Az intézmény a tanulmányi teljesítményről igazolást köteles kiállítani. Az
elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.
(3) Az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott kérelmek teljesítésének feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény hatá -
rozza meg.

Részismereti képzés

2�7. § 

(�) Az Egyetem a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettsségű személyeket –
részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében, az OR-ZSE által meghirde-
tetts bármely kurzusra, modulra – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges képzésre a je-
lentkező jelentkezési kérelmére fölveheti.

(2) A kérelem beadási határideje az adotts tanév szeptember 20., keresztféléves képzés esetén
február 20.

(�) A kérelmet a rektornak címezve, a Tanulmányi Hivatalban személyesen, illetve levélkülde-
ményként postai úton kell az Egyetem döntéshozatali testületéhez, illetékes tisztségviselő-
jéhez eljuttsatni.

(4) A kérelemről a rektor – külön felvételi eljárás nélkül – határozatban dönt. A kiadmányt a
rektor hitelesítheti.

(5) A részismereti képzésre fölvetts hallgató a  TVSZ szerint köteles beiratkozni. A hallgatói
jogviszony beiratkozással keletkezik.

(�) A részismereti képzésre fölvetts hallgató az Egyetemen érvényes önköltségi díjat fikzet.
(7) A részismereti képzésre fölvetts hallgató a kreditalapon megállapítotts önköltséget október

��-éig, illetve keresztféléves képzésben március ��-éig köteles megfikzetni.
(8) A részismereti  képzésre  fölvetts hallgatóval  az  érvényes  formanyomtatványon  hallgatói

képzési szerződést kell kötni. A képzési szerződést az Egyetem részéről a rektor írja alá. A
kiadmányt az oktatási igazgató hitelesítheti. A képzési szerződést két eredeti példányban
kell készíteni, amelyből egy példány a hallgatót illeti, a másik a beiratkozási lap melléklete.

(9) A hallgató munkáltatója, amennyiben vállalja az önköltség fikzetését, az Egyetemmel a hall-
gató beiratkozásával és a képzési szerződés megkötésével egyidejűleg az érvényes forma-
nyomtatványon félévente kötelezettsségvállalási nyilatkozatot tesz. A kötelezettsségvállalási
nyilatkozatot három eredeti példányban kell készíteni, amelyből egy példány a kötelezetts-
ségvállaló munkáltatót, egy példány a Pénzügyi, Gazdasági és Személyzeti Hivatalt illeti,
egy példányt pedig a hallgató személyi anyagában kell elhelyezni.

(�0) A képzés befejezését követően a megszerzetts ismeretekről, kreditértékről a KB javaslatára
a Tanulmányi Hivatal igazolást állít ki. A kiállítotts igazolás egy másolati példányát a sze-
mélyi anyagban kell megőrizni.

(��) A megszerzetts ismeretek a felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.

Az e�etemi tanulmányok fidnanszírozási típusaik szerint

2�8. § 

(�) Az Egyetemen államilag támogatotts és költségtérítéses, 20�2/20��. tanév őszi félévétől fel-
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vételt nyert hallgatók tekintetében pedig magyar állami (rész)ösztöndíjas és önköltséges
képzés folyik. Az államilag támogatotts képzés költségeit az állami költségvetés, a költségté-
rítéses képzés költségeit a hallgató viseli. A magyar állami ösztöndíjjal támogatotts hallgató
képzésének teljes költségét, a magyar állami részösztöndíjjal támogatotts hallgató képzési
költségének felét az állam, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.

(2) Államilag támogatotts képzésben részt vevő hallgató az a hallgató, aki a 20�2/20��. tanév
őszi féléve előtts�

(a) államilag támogatotts képzésben kezdte meg tanulmányait mindaddig,  míg nem vált
költségtérítéses hallgatóvá, 

(b) a költségtérítéses képzésről államilag támogatotts helyre átvetts hallgató az átvétel idő-
pontjától mindaddig míg nem vált költségtérítéses hallgatóvá, továbbá

(c) az államilag támogatotts képzésben részt vevő, az Ftv. szerint erre jogosult nem magyar
állampolgárságú hallgató.

(�) Költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató az a hallgató, aki 20�2/20��. tanév őszi fél-
éve előtts

(a) költségtérítéses képzésben kezdte meg tanulmányait és nem vettsék át államilag támo-
gatotts férőhelyre, 

(b) államilag támogatotts formában kezdte meg tanulmányait, és a képzési támogatási idő
leteltével költségtérítéses képzésben folytatja tanulmányait.

(c) az államilag támogatotts képzésre az Ftv. szerint nem jogosult nem magyar állampol-
gárságú hallgató.

(d) államilag támogatotts formában kezdte meg tanulmányait és az utolsó két olyan félév-
ben,  amelyben hallgatói  jogviszonya  nem szünetelt,  nem szerezte  meg legalább  az
ajánlotts tantervben előírt kreditmennyiség 50%-át és átsorolásra került költségtérítéses
képzésre.

(4) Magyar  állami  (rész)ösztöndíjas  hallgató �  20�2/20��  tanév  őszi  félévétől  magyar  állami
(rész)ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató, akinek a nemzeti felsőoktatásról szóló
20��. évi CCIV. törvény (Nftvv.) 4�. § (�) bekezdése szerint képzési költségeit (részösztöndí-
jas  hallgató  esetén  a  költségek  felét)  az  állam  viseli ;  továbbá  azon  hallgatók,  akik
20�2/20��. tanév végén először, majd ezt követően tanévenként év végén önköltséges for-
máról magyar állami ösztöndíjas fiknanszírozásra nyernek átsorolást, amennyiben a felvé-
telt nyert hallgató a beiratkozáskor, a magyar állami ösztöndíjas képzésre átsorolt hallgató
bejelentkezéskor nyilatkozik a magyar állami ösztöndíj feltételeinek vállalásáról.

(5) Önköltséges hallgató� 20�2/20��. tanév őszi félévétől önköltséges képzésre felvételt nyert
hallgató, továbbá azon hallgatók, akik magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre nyertek
felvételt, de a beiratkozáskor a hallgatói szerződés aláírását megtagadták és önköltséges
képzésre iratkoztak be, 20��/20�4. tanévtől pedig azok, akik magyar állami (rész)ösztöndí-
jas képzésre nyertek felvételt, de a beiratkozáskor nem tettsek nyilatkozatot a magyar álla-
mi ösztöndíj feltételeinek vállalásáról, valamint azon hallgatók, akik 20�2/20��. tanév vé-
gén  először,  majd  ezt  követően  tanévenként  év  végén  magyar  állami  (rész)ösztöndíjas
fiknanszírozásról önköltséges formára nyernek átsorolást.

(�) Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az Nftvv.-ben meghatározotts feltételek szerint az
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Egyetemen tanulmányokat folytasson, magyar állami (rész)ösztöndíjas és önköltséges kép-
zésben. Ez a jog megilleti

(a) a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodási jogával rendelkező személye-
ket,

(b) az (a) pont hatálya alá nem tartozó, Magyarország területén élő menekültet, menedé-
kest, befogadottsat, bevándoroltat, letelepedettset, 

(c) nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső
külföldit,

(d) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszo-
nosság elve alapján igénybe veheti az adotts állam felsőoktatási szolgáltatásait,

(e) a  szomszédos államokban élő magyarokról  szóló  törvény (a  továbbiakban �  kedvez-
ménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás
és tartózkodás jogával nem rendelkező személyt,

(f) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározotts – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampol-
gárt, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatts és magyar állampolgár-
sággal sem rendelkezik,

(g) a magas szintű képzettsséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállítotts en-
gedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgárt, 

(h) az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat.

(7) Aki nem tartozik az (�7) bekezdésben meghatározottsak hatálya alá, tanulmányait kizárólag
önköltséges formában folytathatja. 

(8) Államilag támogatotts képzésben részt vevő hallgatónak minősül az Nftvv. ��4/D. § (�) be-
kezdésében meghatározotts hallgató.

(9) Az Ftv.  55.  §-ának (2)  és (4) bekezdése szerint minősül  államilag támogatotts képzésben
részt vevőnek a 200�/2007-es tanévtől hallgatói jogviszonyt létesítetts személy. 20�2/20��
tanév őszi félévétől hallgatói jogviszonyt létesítő személyeknek az Nftvv. 47.§ szerint, az
adotts fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási ideje legföljebb két fél -
évvel lehet hosszabb, mint az adotts tanulmányok képzési ideje. Az adotts szak támogatási
idejébe az azonos szakon korábban igénybe vetts támogatási időt be kell számítani. Ha a
hallgató az így meghatározotts támogatási idő alatts az adotts fokozatot (oklevelet) nem tudja
megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési formában folytathatja akkor is,
ha a maximum �2 államilag támogatotts félév szerinti támogatási időt egyébként még nem
merítettse ki, feltéve, hogy az intézmény rendelkezik szabad kapacitással.

(�0) Kétség  esetén az  államilag támogatotts/  magyar  állami  (rész)ösztöndíjas  képzésben való
részvételre való jogosultságot, vagy ennek hiányát FIR vizsgálat keretében a Tanulmányi
Hivatal, az Oktatási Igazgató irányításával végzi.

(��) A hallgató által a mulasztás és késedelmes teljesítés miatts fikzetendő díjak, a térítési díjak
jogcímeit, feltételeit és mértékét, valamint az önköltség mértékét egy tanév időtartamára,
javaslata alapján a megelőző tanév október �5-ig a Szenátus állapítja meg. Az erre vonat-
kozó döntést az Egyetem honlapján közzé kell tenni.
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Támogatási idő

2�9. § 

(�) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag tá-
mogatotts/ magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben, beleértve a felsőoktatási szakképzést
is (a továbbiakban� felsőoktatási támogatási idő). 

(2) A felsőoktatási támogatási idő meghatározáskor �

(a) A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető.
(b) A támogatási időbe be kell számítania megkezdetts államilag támogatotts/ magyar állami

(rész)ösztöndíjas félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak föl nem
róható ok miatts nem sikerült befejezni a félévet. A támogatási idő számításánál fikgyel-
men kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesítetts félévet, ha megszűnt a felső-
oktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, fel-
téve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni. 

(c) Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a felső-
oktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezetts félévekből nem ismert el.

(d) Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem-
ről,  valamint  a  közigazgatási,  rendészeti  és  katonai  felsőoktatásról  szóló  20��.  évi
CXXXII. törvény (a továbbiakban� a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvény)
2�/A. § (�) bekezdés (a) és (b) albekezdéseiben meghatározotts jogviszonyban álló hall-
gató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vetts igénybe.

(�) Az egyetemen a támogatási idő megegyezik az adotts tanulmányok képzési idejével, a kép-
zési támogatási idővel, amely legföljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adotts tanulmá-
nyok képzési ideje. Ha a hallgató a képzési támogatási idő alatts nem tudja befejezni tanul-
mányait, azt költségtérítéses/önköltséges képzési formában folytathatja.

(4) A fogyatékossággal élő hallgató képzési támogatási idejének megnöveléséről – kérelemre -
az Esélyegyenlőségi Bizottsság javaslata alapján, az oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi
ügyekért felelős rektorhelyettses dönt.

(5) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatotts képzésben való részvételt nem zárja ki a fel-
sőoktatásban szerzetts fokozat és szakképzettsség megléte, azzal, hogy aki egy képzési cik-
lusban magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, további (párhu-
zamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatotts
állami  (rész)ösztöndíjjal  támogatotts képzések számának megfelelő  számú félévet  le  kell
vonni.

(�) Azon hallgatók esetében, akik párhuzamosan folytatotts tanulmányaik közül a korábban
megkezdetts képzésüket 20�2/20�� ősze előtts kezdték meg, a később megkezdetts képzésre
pedig az előbb kezdetts tanulmányok �. félévéig, de legkésőbb 20�2/20�� tanév tavaszi fél-
évében beiratkoztak, a párhuzamosan folytatotts tanulmányok során fölhasznált államilag
támogatotts féléveket továbbra is egy félévként számolhatják el.

(7) Az Nftvv. hatálybalépése után az, aki igazolja, hogy a felsőoktatási intézményben költségté-
rítéses/önköltséges képzésben szerzetts oklevelet, az jogosult igénybe venni a magyar álla-
mi (rész)ösztöndíjas hallgatói képzést. Azoknál, akik 200�. január �-je után felsőoktatásban
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szerzetts oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kezdenek újabb felsőfokú tanulmányokat és nem
tudják igazolni, hogy tanulmányaikat önköltség fikzetése melletts folytattsák, – bármely kép-
zési ciklus esetén – azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettsek igénybe államilag támoga-
totts képzésként. E vélelemmel szemben a hallgató a beiratkozást megelőzően igazolással él-
het. Az igazolás elfogadásáról az oktatási igazgató dönt.

A tantár�felvétel rendje

Nftv. 49. § (2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit
legalább öt százalékáig, az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján szabadon választható tárgyakat ve -
hessen fel – vagy e tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen részt –, továbbá az összes kreditet
leg-alább húsz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgy közül választhasson. Biztosítani kell, hogy a hallgató egyé -
ni tanulmányi rendjében – külön önköltség, illetve térítési díj fizetése nélkül – az összes előírt kreditet tíz százalékkal
meghaladó kreditértékű tárgyat vehessen fel.
(3) A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyakat annak a felsőoktatási intézménynek, amellyel hallgatói jogvi -
szonyban áll, másik képzésében, továbbá más felsőoktatási intézményben mint vendéghallgató is felveheti.
(7) A 49. § (3)–(6) bekezdésben meghatározottak végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket a tanulmányi és vizsga-sza -
bályzatban kell szabályozni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez –
a felsőoktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen megszerzett tudás
kreditértékként való elismerése esetén is – a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti kreditet, de legalább a képzés kre-
ditértékének harmadát az adott intézményben köteles teljesíteni.
Nftv. 82. § (2) A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és
további vizsgát, előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok ismételt felvéte -
lét, a térítési és juttatási szabályzata a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott kötelezettség elmulasztását
vagy késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez kötheti.

240. § 

(�) �

(2) A tanszékek – további feltételekkel, vagy anélkül – lehetővé tehetik tantárgyak meghirde-
tését tanórákon való részvétel nélkül, olyan hallgatók számára, akik a tárgyat ismétlik és a
félévközi követelmények megfelelő szintű teljesítését a tantárgy oktatója aláírásával már
igazolta. A csak vizsgára fölvetts tárgy is beleszámít a tárgyfelvételek számába.

(�) Egy tantárgy – annak nem teljesítése esetén – a tanulmányok ideje alatts összesen három
alkalommal  vehető  fel.  Ha  a  két  tantárgyfelvétel  során a  hallgató  (aki  tanulmányait  a
20�2/��. tanévben vagy azután kezdte) a hat vizsgaalkalmat fölhasználta, harmadik tan-
tárgyfelvételre nincs lehetősége.

(4) A kötelező tantárgyak felvételét féléves bontásban a mintatanterv – az általa rögzítetts sor-
rendben – szakonként határozza meg. A szakfelelős az OR-ZSE honlapján közzé téteti a
következő félév kötelező és kritériumtárgyait; míg a TH a szokásos módon a kötelezően-
és szabadon választható tantárgyainak listáját és tantárgyleírásait.

(5) A kötelező és a szabadon választható tantárgyak közötts is lehetnek gyenge előfeltételes,
valamint erős előfeltételes tantárgyak. Az előfeltételeket az egyes szakok tantárgylistája
tartalmazza. Gyenge előfeltételes tárgyból kreditet szerezni csak akkor lehet, ha a hallgató

� Törölte a Szenátus 2020. február 28-i ülése.
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az előfeltételül szabotts tárgy(ak)ból már szerzetts kreditet. Erős előfeltételes tárgyat felvenni
csak akkor lehet, ha a hallgató az előfeltételül szabotts tárgy(ak)ból már szerzetts kreditet.
Amennyiben egy szak leírása nem jelzi, hogy adotts előfeltétel erős-e vagy gyenge, az erős
előfeltételként értendő.

(�) Ha egy fölvetts tantárgy kreditjeit a hallgató nem tudta megszerezni az adotts félévben, egy
későbbi félévben a tantárgyat újra felveheti, amennyiben az újra meghirdetésre kerül. Ha a
félévközi követelmények megfelelő szintű teljesítését a tantárgy oktatója aláírásával iga-
zolta, a hallgatónak csak vizsgáznia kell abban a félévben, amikor a tárgy ismét meghirde-
tésre kerül.

(7) A szabadon választható tantárgyak felvételének szabályozása �

(a) a mintatantervekben foglalt, az OR-ZSE honlapján közzétetts – csak összefoglaló néven
megadotts – szabadon választható és a kötelezően választható tantárgyakra a megkez-
detts félév harmadik hetének végéig kell jelentkezniük a hallgatóknak. A szabadon vá-
lasztható és a kötelezően választható tantárgy csak megfelelő létszámú jelentkező ese-
tében indítható (minimum� �–5 fő) ;

(b) megfelelő létszámú jelentkező hiányában nem induló szabadon választható tantárgy
helyetts, a jelentkezetts hallgatónak még egy hetet kell biztosítani, hogy egy új, már el-
indult szabadon választható tantárgyat vehessen föl ;

(c) a tantervekben meg nem jelenő, nem nevesítetts szabadon választható tantárgyak akkor
hirdethetők meg a TH által, ha �

(i)a tantárgyleírást az oktató tanszékvezetője jóváhagyta és azt aláírásával igazolta,
(ii) a tantárgyat a szakfelelős befogadhatónak tartja és ezt aláírásával igazolta;

(d) azon oktatóknak, kik az első és a második szemeszterben is ugyanazon tantárgyakat
hirdetik meg, csak az első szemeszterben kell jóváhagyatniuk a tematikát;

(e) TH a tanszékvezető és a szakfelelős jóváhagyása után, a hallgató által választotts szaba-
don választható tantárgyat, bevezettseti a hallgató leckekönyvébe.

(8) Szabadon választható tantárgyat csak tudományos fokozattsal rendelkező egyetemi oktató
(CSc, PhD, DLA) vagy kutató hirdethet meg. Ez alól a kritérium alól a rektor indokolt eset-
ben fölmentést adhat.

(9) Nem engedélyköteles az Egyetem bármely szakán és szervezeti egységében meghirdetetts
nyelvi kurzus szabadon választotts tanegységként történő abszolválása.

(�0) A Doktori Iskola és az MA szakok keretei közötts meghirdetetts tantárgyakra az alap- és
mesterszakjainkról is jelentkezhetnek hallgatók, de a jelentkezés elfogadásáról a tantárgy
oktatója dönt a jelentkező előzetes képzettssége és felkészültsége alapján.

Tanulmányi kötelezettaségek, ismeret-ellenőrzés

Nftv. 49. § (4) A felsőoktatási intézmény ajánlott tantervet ad ki a hallgatói tanulmányi rend összeállításához. A felső -
oktatási intézménynek biztosítania kell, hogy minden hallgató számot adhasson tudásáról, és a sikeres vagy sikertelen
számonkérést megismételhesse úgy, hogy a megismételt számonkérés elfogulatlan lebonyolítása és értékelése biztosí -
tott legyen.
VHR 53. § (3) Az intézményi tájékoztatónak a képzésekre vonatkozó tudnivalókat tartalmazó részét úgy kell összeállíta-

– �84 –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

ni, hogy a hallgató az ajánlott tantervéhez kapcsolódóan az adott félévi tárgyfelvételt megelőző szorgalmi időszak be-
fejezése előtt megismerhesse belőle:
a) az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyt létesített hallgatókra vonatkozó ajánlott tantervet
[…]
bh)123 a tantárgy olyan leírását, amely lehetővé teszi az Nftv. 49. § (5) bekezdése szerinti döntéshozatalt, tartalmazza a
megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírását,
bi) az évközi tanulmányi követelményeket,
bj)124 a megszerzett ismeretek, elsajátított (rész)készségek és (rész)kompetenciák értékelési módjait, azok ütemezé-
sét,
bk)125 az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagokat, és
bl) az ajánlott irodalmat.
(4) Az intézményi tájékoztatót a felsőoktatási intézmény honlapján, papíralapú formátumban vagy elektronikus adat -
hordozón a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározottak szerint is nyilvánosságra kell hozni oly módon,
hogy annak valamennyi módosítása és a változás beállásának hatálya a hallgatók számára a jogviszonyuk fennállása
alatt egyértelműen követhető legyen.
56. § (7) A hallgatói ismeretek értékelése lehet:
a) ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítés,
b) háromfokozatú: kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítés,
c) a felsőoktatási intézmény által bevezetett, a felsőoktatási intézmény szabályzatában rögzített egyéb értékelési rend -
szer, ha az biztosítja a más értékelési rendszerrel való összehasonlíthatóságot.

24�. § 

(�) A tanulmányi kötelezettsségeket, teljesítésük formáit, az ismeret-ellenőrzés rendszerét és
formáit, a tanulmányi kötelezettsségek elmulasztása esetén annak következményeit, pótlá-
sának módjait és formáit, a vonatkozó jogszabályok, a képesítési és kimeneti követelmé-
nyek és jelen szabályzat határozza meg.

(2) Az egyes képzésekre vonatkozó képzési tervek tartalmazzák legalább �

(a) a tantárgyi követelményeket és tantárgyi programokat;
(b) a végzettsség megszerzéséhez szükséges egyéb tanulmányi követelményeket.

(�) A képzési  terveket  és  a  mintatanterveket  a hallgatók számára elérhetővé kell  tenni  az
Egyetem honlapján.

(4) A szakfelelős a szorgalmi időszak második hetének végéig a hallgatók számára közzé téteti
a tantárgyi követelményeket, a tantárgyi tematikát és a vizsgáztatás módját az  Egyetem
honlapján, illetve a tantárgy oktatója szóban közli azokat.

(5) Az ismeretek ellenőrzése történhetik �

(a) gyakorlati jeggyel,
(b) vizsgával,
(c) szigorlattsal,
(d) záróvizsgával.

(�) A vizsgával záruló tantárgy félévközi követelményeinek teljesítését a leckekönyvi aláírás
igazolja. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Ha a hallgató olyan kötele-
zettsségét nem teljesíti, mely a követelményrendszer szerint a vizsgára bocsátás feltétele és
a vizsgaidőszakban pótolható, úgy az adotts tantárgyból a követelmény teljesítése legké-
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sőbb a vizsgaidőszak második hetének végéig egy alkalommal külön eljárási díj befikzetése
melletts kísérelhető meg.

(7) Az adotts tárgyból a félév végi aláíráshoz a gyakorlatok vagy az előadások, szemináriumok
(kontaktórák) legalább 75%-án való részvétel szükséges. A félév végi aláírás megtagadását
a TH „aláírás megtagadva” bejegyzéssel rögzíti a hallgató leckekönyvének megfelelő rova-
tában. A félév végi aláírás megtagadása esetén a hallgató az adotts tárgyból vizsgát nem te-
het, mivel nem teljesítettse a tantárgyi követelményeket.

(8) Gyakorlati jegy írható elő, ha a tantárgy gyakorlati alkalmazása, az alkalmazási készség ér-
tékelése a képzési cél szempontjából lehetséges és szükséges. A gyakorlati jeggyel értéke-
lendő tantárgy követelményeit a hallgatónak a szorgalmi időszakban kell teljesítenie. Az
„elégtelen” érdemjegy a tantárgy megismétlését vonja maga után. Gyakorlati tantárgyat is-
mételni legföljebb kétszer lehet.

(9)  A vizsga valamely tantárgy egy oktatási időszakot átfogó anyagának számonkérése. Érté-
kelése ötfokozatú minősítéssel történik.

(�0) A szigorlat többszemeszteres tantárgy szintetizált ismeretanyagának számonkérése, letéte-
lére legkorábban a szigorlat anyagát jelentő tantárgyak utolsó vizsgája helyetts kerülhet sor.
Értékelése ötfokozatú minősítéssel történik.

(��) A hallgató megszerzi a kreditet, ha elégtelen érdemjegynél jobb érdemjegyet kap.
(�2) Tantárgyelhagyásnak minősül, ha a hallgató egy fölvetts tantárgy

(a) félévi aláírását nem szerzi meg;
(b) megszerzi az aláírást, de a vizsgán nem jelenik meg és a vizsgaidőszakban nem tesz kí-

sérletet a vizsga letételére;
(c) a vizsgakövetelményeknek a megengedetts számú ismétlő vizsgán sem tud eleget tenni

(elégtelen osztályzat) az adotts vizsgaidőszak ideje alatts.

(��) A tantárgy elhagyása miatts hiányzó aláírás, illetve kreditek ismételt megszerzésének köte-
lező időpontja a tantárgy újbóli meghirdetésének féléve, ha nincs órarendi ütközés.

(�4) Az oktató a félév végi tantárgyi aláírásnál, illetve a félév végi osztályzat kialakításánál írás-
beli feladat/ok (dolgozat/ok) elkészítését is előírhatja a tantárgyleírásban. A hallgatónak,
úgymint a szakdolgozat/diplomamunka esetében is, be kell tartania a plágiumellenes sza-
bályokat. Plágiumnak számít �

(a) szó szerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül;
(b) tartalmi idézet a hivatkozás megjelölése nélkül;
(c) más publikált gondolatainak saját gondolatként való föltüntetése.

(�5) Ha a plágium igazolt, akkor az oktató nem írhatja alá a hallgató leckekönyvében a tan-
tárgy teljesítésének igazolását, illetve félév végi osztályzatként elégtelent kell bejegyeznie
(javító- és ismétlő javítóvizsgára van lehetőség).

Az érdemje�ek tartalma

24�. A §�

(�) A hallgatói ismeretek értékelése történhetik öt és három fokozatú skálán is.

� Betoldottsa a Szenátus 202�. június 24-i digitális ülése.
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(2) Öt fokozatú minősítés esetén az érdemjegy megállapítása az alábbiak szerint történik �

(a) jeles (5) a hallgatói eredmény, ha a teljesítmény 89 és �00%;
(b) jó (4), ha 77 és 88%;
(c) közepes (�), ha �5 és 7�%;
(d) és végül� elégséges (2), ha 50 és �5% közé esik.

(�) Az érdemjegy megállapítása három fokozatú értékelés esetén az alábbiak szerint történik �

(a) kiválóan megfelelt (5) az eredmény, ha a teljesítmény 89 és �00%;
(b) megfelelt (�), ha 50 és 88% közé esik.

(4) Elégtelen (�), illetve „nem felelt meg” minősítést ér el az a hallgató, akinek a teljesítménye
0 és 49% közötts mozog. 

Kedvezményes tanulmányi rend 

242. § 

(�) Kedvezményes tanulmányi rendet (a továbbiakban � egyéni tanrendet) a TB engedélyezhet,
a hallgató kérvényére, a szakfelelős írásbeli véleményének kikérésével.

(2) Egyéni tanrend akkor engedélyezhető (a részidős képzést folytató hallgatók kivételével), ha
a hallgató méltánylandó okból nem tud a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezetts-
ségének eleget tenni.

(�) Az egyéni tanrend – feltételes vagy feltétel nélküli – fölmentést jelenthet többek közötts a
kötelező foglalkozások látogatása (legföljebb 5 tantárgy!) és a vizsgák vizsgaidőszakon be-
lül történő teljesítése alól; lehetőséget nyújthat évközi kötelezettsségek szokásostól eltérő
teljesítésére vagy azok kiváltására. Az egyéni tanrend nem jelent fölmentést a gyakorlati
tárgyak követelményei alól, a képesítési követelményekben foglaltak, félév- vagy évzáró
számonkérés, vizsga, kritériumtárgy teljesítése, záróvizsga (vagy annak egy része) letétele,
szakdolgozat (diplomamunka) megírása és megvédése alól.

(4) Az egyéni tanrend tantárgyanként külön feltételekhez köthető.
(5) Az egyéni tanrend iránti kérelmével a hallgató egyszersmind le is mond a szociális támo-

gatásról, juttsatásokról.

A kreditátvitel rendje

Nftv. 113. § (3) A felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága határozza meg a 49. § (5)–(6) bekezdése alapján,
hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi törvény rendelkezései alapján kiadott bizonyítványokat, illetve okleveleket az e
törvény alapján induló képzésekben milyen feltételek mellett, hány kredittel számítja be. Az ismeretek összevetését el
kell végezni, függetlenül attól, hogy a hallgató a korábbi oklevél megszerzéséért folytatott tanulmányai során kredit -
rendszerű képzésben vagy nem kreditrendszerű képzésben vett részt.

24�. § 

(�) A KB kérelemre elismerhet előzetesen megszerzetts hallgatói tudást egyes tantervi követel-
mények teljesítéseként, e követelmények teljesítéséért járó kredit megadásával. Két isme-
retanyagot egyenértékűnek kell tekinteni, ha az ismeretanyagok közöttsi egyezés legalább
75%-os; valamint megegyező óraszámú, illetve kreditértékű a befogadtatni kívánt tantárgy.
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A beszámítotts tudás forrásai lehetnek előzetesen teljesítetts egyes tárgyak, egyes modulok,
egész képzések,  vagy egyéb módon megszerzetts ismeret,  míg a  kreditátvitel  irányulhat
egyes tárgyakra, egyes tantárgycsoportokra, egyes modulokra vagy más tanulmányi köve-
telményekre. Kreditátvitelre nincs lehetőség szakdolgozat (diplomamunka) esetén.

(2) A befogadotts tárgyak eredménye nem számítható be az összesítetts kreditindexbe, ha a be-
fogadás olyan szakról történik, ahol az illető már emiatts díjazásban (elismerésben) része-
sülhetetts.

(�) Amennyiben a hallgató komplex B2 fokozatú (középfokú) ivrit (modern héber) vagy bibliai
héber nyelvvizsgát szerzetts tanulmányai alatts, kérheti az ivrit vagy bibliai héber nyelv tan-
tárgy előírt kreditjeire való konvertálását (a kreditek elfogadását) tanulmányai egész idejé-
re.�

(4) A kiváltandó tantárgy kreditpontjaként az adotts szak tantervében a megfelelő ismeret-
anyagra vonatkozó kreditet, osztályzatként a teljesítetts tantárgy osztályzatát kell elfogad-
ni; több teljesítetts tantárgy esetén ezek osztályzatából a KB állapítja meg az osztályzatot.

(5) Alacsonyabb képzési szinten teljesítetts szakos tantárgyak, kreditek magasabb képzési szin-
ten történő elfogadásáról �

(�) El kell ismerni az alacsonyabb képzési szinten megszerzetts azon krediteket, amelyek a ma-
gasabb képzési szint követelményeit is kielégítik. Ebben az esetben a tantárgyat elfogadás-
ra ajánló oktatónak nem elegendő a „Kreditáviteli kérelmi űrlap” nyomtatvány megfelelő
sorában ellenjegyeznie az elfogadást, hanem tantárgyanként (a kérelem mellékletét képező
nyomtatványon)  érdemben indokolnia  kell  az  alapszakos  szakos tantárgy  mesterszakos
szakos tantárgyként való elfogadását.

(7) A nem indokolt, illetve nem érdemi indokkal ellátotts támogató javaslatot a Kreditátviteli
Bizottsság formai, illetve tartalmi okok miatts elutasítja.

(8) A kreditelismerést a hallgatónak a szakra történő beiratkozásakor kell kérnie.

Részidős képzés

Nftv. 17. § (3) A részidős képzés lehet esti vagy levelező képzés munkarendje szerint szervezett képzés. A részidős képzés
időtartama – kivéve a szakirányú továbbképzést – a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven
százaléka lehet. A szakirányú továbbképzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább húsz, legfeljebb ötven
százaléka lehet.
108. § (3) esti képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési rend, mely szerint a hallgatók tanóráira a szorgalmi idő -
szakban munkanapokon tizenhat óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor;
[…]
(25) levelező képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési rend, mely szerint – az érintett hallgatókkal kötött eltérő
megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb két hetenként munkanapokon vagy a heti pihe-
nőnapon az intézményben, valamint a képzés fennmaradó részében a távoktatás módszereinek alkalmazásával kerül
sor;

� E bekezdés módosítotts megfogalmazását megállapítottsa a Szenátus 20�9. 0�. 28-i ülése.
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244. § 

(�) A részidős képzést az egyetem a teljes idejű képzéssel összehangoltan szervezi, heti egy-
szeri vagy kétszeri, kötelezően látogatandó kontaktórák keretében.

(2) Kedvezményes  tanulmányi  rend  (egyéni  tanrend)  a  részidős  képzésben  tanulmányokat
folytató hallgatónak nem engedélyezhető.

(�) Az Egyetemen részidős képzésben oktatás a regisztrációs időszakban is folyhatik. Indokolt
esetben foglalkozás a vizsgaidőszak első hetében is tartható. Részidős képzésben a képzés a
félév során folyamatosan, elnyújtottsan és tömbösítve is szervezhető.

Szak-, szakirányváltás

245. § 

(�) Az Egyetem alapképzésén szakváltás csak az adotts félév lezártát követően kérhető az aláb-
bi feltételekkel �

(a) a hallgató megfelel a kérelemben szereplő szak bemeneti követelményeinek;
(b) a hallgató az aktuális félévben teljesítetts legalább 20 kreditet és súlyozotts tanulmányi

átlaga legalább 4,00;
(c) a szakváltási kérelemben érintetts szak felelőse támogatja a hallgató kérelmét.

(2) Az Egyetem mesterképzésein és szakirányú továbbképzésein nem engedélyezhető a szak-
váltás.

A részképzés rendje

24�. § 

(�) Írásbeli kérelme alapján a hallgató adotts időszakra engedélyt kaphat részképzés folytatásá-
ra más hazai és külföldi felsőoktatási intézményben.

(2) Az adotts félév(ek)ben külföldi részképzésben részt vevő hallgató is köteles beiratkozni.
(�) A részképzést a TB engedélyezi. Az engedély nélküli részképzést az egyetem nem ismeri

el. A kérelemhez csatolni kell az illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének írásbeli
véleményét arról,  hogy a tárgy más hazai  vagy külföldi  egyetemen történő hallgatását
vizsgával vagy vizsga nélkül engedélyezi-e.

(4) Ha a külföldön, részképzésen tanuló hallgató olyan tanegységekből, tantárgyakból szerez
kreditet, érdemjegyet, melyek az Egyetemen hallgatotts szakjának tanegységeivel, tantár-
gyaival azonosak vagy azoknak megfeleltethetők, akkor azokat a kreditátviteli szabályok
szerint kell elismertetni.

(5) A részképzés ideje alatts teljesítendő, illetve teljesítetts tantárgyak a részképzést követően
fogadhatók be, teljesítésük kredittsel ismerhető el. A részképzésre engedélyt kapotts hallgató
esetében más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben hallgatotts tárgyak, vizsgák
elismeréséről a KB rendelkezik. Az erre vonatkozó kérelmeket – a részképzés engedélyezé-
se előtts – a TH-ra kell benyújtani, minden esetben csatolva az illetékes oktatási szervezeti
egység vezetőjének véleményét és a fogadó intézmény adotts tárgyra vonatkozó tematiká-
ját.
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(�) A tanulmányi és vizsgaügyekben benyújtotts kérelmeit a hallgató a kérelem jellegétől füg-
gően köteles indokolni, a kérelemben felhozottsakat köteles megfelelően alátámasztani és
igazolni, benyújtandó kérelmeknél a kért összes adatot köteles csatolni.

A tanév időrendje

247. § 

(�) Az Egyetemen a tanév félévekre (szemeszterekre) tagolódik.
(2) A félév �4 hetes szorgalmi időszakból és � hetes vizsgaidőszakból álló képzési időszak.
(�) A szorgalmi időszak a hallgatók és az oktatók, illetve tanárok rendszeres kontaktusára

épülő, előadásokon, gyakorlati foglalkozásokon megvalósuló, együttsműködési időszak.
(4) A vizsgaidőszak a vizsgákra történő fölkészülés és a vizsgák lebonyolításának ideje.
(5) A vizsgák letételére a vizsgaidőszak szolgál. A szorgalmi időszakhoz tartozó követelmé-

nyek teljesítése ekkor már csak rendkívüli esetekben, az oktató javaslatára, a szakfelelős
engedélyével lehetséges.

(�) Vizsgaidőszakon kívüli vizsgázást a szakfelelős kivételesen, különös méltányosságból, írás-
beli kérelemre, egyénileg engedélyezhet.

A leckekönyv-vezetés és az informatikai alapú tanulmányi rendszer

41. § (1) A felsőoktatási intézménynek a hallgató részére leckekönyvet kell vezetnie, ha az alábbi feltételek együttes
fennállását nem tudja biztosítani:
[…]
d) az intézmény által működtetett TR [informatikai alapú hallgatói nyilvántartást biztosító alkalmazást, tanulmányi
rendszer] alkalmas arra, hogy a hallgató nyomtatható formában hozzáférjen a saját képzése 36. § (12) bekezdésében
szabályozott törzslap-kivonatának adattartalmához, továbbá biztosítja a hallgató kérésére a 36. § (2) bekezdés 7. pont -
jában meghatározott adatok ingyenes hitelesítését félévente egy alkalommal.

248. § 

(�) Az Egyetem informatikai alapú hallgatói nyilvántartást biztosító alkalmazást, tanulmányi
rendszert (továbbiakban� Elektronikus Ügykezelési Rendszer, vagy EÜR) működtet.

(2) Amíg az EÜR-rendszer teljes funkcionalitásában ki nem épül, illetve folyamatos elérhető-
sége nem szavatolt, az Egyetem leckekönyvalapú tanulmányi adminisztrációt is folytat.

(�) A jelen szabályzat említettse leckekönyvön, illetve „indexen” értelemszerűen az informati-
kai alapú tanulmányi rendszer is értendő sajátos terminológiájának említése nélkül is.

A vizsgaidőszak és a vizsgák rendje

VHR 55. § (2) A kreditrendszerű képzésben – a felsőoktatási intézmény szabályzatában – szabályozni kell
[…]
4. meghatározott képzési időszakok alatt a hallgató által megszerzendő minimális kreditértékeket,
[…]
6. a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyi dolgozatok, elkészített beszámolók alapján adott félév -
közi jegy, valamint félévközi követelmények és a vizsga alapján együttesen vagy kizárólag a vizsgán tanúsított tudás
alapján adott vizsgajegy megszerzésének módját, a sikertelen félévközi teljesítések pótlásának lehetőségeit,
7. a vizsgákra való jelentkezés és a jelentkezés visszavonásának módját,
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8. a sikertelen vizsgák egy vizsgaidőszakon belüli megismétlési kísérleteinek számát, egy adott tantárgynak a tanulmá -
nyok során való újabb felvételi lehetőségeit,
58. § (1) A felsőoktatási intézmény – az intézményi szabályzatban meghatározott módon – nyilvánosságra hozza a szor -
galmi időszak vége előtt legalább három héttel
a) az egyes vizsgák napjait,
b) a vizsgáztatásban közreműködők nevét,
c) a jelentkezés idejét és módját,
d) a vizsgaeredmények közzétételének napját, valamint
e) a vizsgaismétlés lehetőségét.
(2) Ha a sikertelen vizsgát követő ismétlővizsga nem volt sikeres, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az újabb is -
métlővizsgát másik oktató vagy vizsgabizottság előtt tehesse le.
(3) A vizsgáról való távolmaradás esetén a hallgató tudása nem értékelhető.

249. § 

(�) A vizsgaidőszakban az  oktatóknak minimum három vizsgaidőpontot  kell  biztosítaniok,
egymástól legalább 7-7 nap távolságban. A harmadik vizsgaidőpontot a vizsgaidőszak utol-
só hetében kell kijelölni, amikor csak ismétlővizsga, javítóvizsga vagy ismétlő javítóvizsga
tehető.

(2) A vizsgaidőpontokat a vizsgaidőszak előtts legalább három héttsel a hallgatók tudomására
kell hozni a szokásos módon.

(�) A vizsgára jelentkezés és a vizsgaidőpont módosítása a Tanulmányi Hivatalon keresztül
történik.

(4) Egy tárgyból egy időben csak egy vizsgaidőpontra szabad jelentkezni. Több időpontra tör-
tént jelentkezés a vizsgáztatásból való kizárást vonja maga után. Amennyiben a hallgató a
vizsgán önhibájából nem jelenik meg, azt leckekönyvébe (index) utólag be kell jegyezni, és
a következő vizsgaidőpontban ismétlővizsgát tehet.

(5) A szigorlatra  egy vizsgaidőpontot  kell  megadni  és  azt  legalább kéttsagú vizsgabizottsság
előtts kell letenni. Ismétlő/javító szigorlat csak a vizsgaidőszak utolsó hetében tehető.

(�) Leckekönyv nélkül a hallgató nem vizsgázhat. A leckekönyvet az előírt aláírások és gya-
korlati jegyek beíratása céljából a hallgatónak a félév befejezése előtts két héttsel föl kell
vennie, majd az összes aláírás és gyakorlati jegy megszerzése után a TH-ban le kell adnia.
A TH ellenőrzés után, a vizsgaidőszak megkezdése előtts, a hallgató számára lehetővé teszi
a leckekönyv ismételt felvételét.

(7) A (�) és a (8) bekezdés hatályát veszti, illetve a EÜR-rendszer megfelelő funkcióival cseré-
lendő  föl,  mihelyst  az  informatikai  alapú  hallgatói  nyilvántartást  biztosító  tanulmányi
rendszer kiépülését követően annak funkcionalitása teljes körűvé vált és zavartalan műkö-
dése biztosítotts.

(8) Vizsga csak akkor tehető, ha a leckekönyvben az adotts tantárgy félévközi követelményé-
nek teljesítése az oktató által aláírással igazolt.

(9) A szóbeli vizsgák az egyetemi polgárok számára nyilvánosak.
(�0) A megkezdetts – tételhúzástól, illetve a gyakorlati vizsga megkezdésétől számítotts – vizsga

sikertelensége esetén a  vizsgáztató köteles  az  „elégtelen” osztályzatot  a  hallgató  lecke-
könyvébe és a vizsgalapra bejegyezni.
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A fo�atékossággal élők esélye�enlőségét szavatoló rendelkezések

250. § 

(�) A fogyatékossággal élő hallgató számára – kérelmére – az egyetem a tanterv előírásaitól
részben vagy egészében eltérő követelményeket állapíthat meg, illetve azok teljesítésétől
eltekinthet. A mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüg-
gésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsítotts szakképzettsség megszerzésé-
hez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli fölmentéshez.

(2) A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó fölké-
szítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tud-
ja  a  hallgatói  jogviszonyából  eredő  kötelezettsségeit.  Indokolt  esetben  mentesíteni  kell
egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettssége alól. A vizs-
gán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni
segédeszköz (számítógép, laptop stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló
szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.

(�)  Az e bekezdés alapján nyújtotts mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körül-
ménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet alap- és mesterképzésben az oklevél
által tanúsítotts szakképzettsség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmé-
nyek alóli fölmentéshez. A kedvezményről a TB jogosult dönteni a hallgató írásbeli kérésé-
re a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása alapján.

VHR 59. § (3) A vizsgáról való távolmaradás esetén a hallgató tudása nem értékelhető.

25�. § 

(�) A vizsgáról való nem engedélyezetts távolmaradás elhasznált vizsgaalkalomnak minősül,
mellyel a lehetséges vizsgaismétlések számát csökkenteni kell és az Országos Rabbikép-
ző – Zsidó Egyetem vonatkozó szabályzatában meghatározotts térítési díjat kell fikzetnie a
vizsgázónak.

(2)  Vizsgaidőpontot módosítani legkésőbb a vizsga előtts 48 órával (2 munkanappal) lehet, az
előírt térítési díj egyidejű megfikzetésének igazolásával.

(�) A vizsga megkezdése előtts a hallgató fikgyelmét föl kell hívni a vizsga tisztaságának köve-
telményeire és következményeire. A vizsga során meg nem engedetts eszközök és módsze-
rek használata esetén a vizsgáztatónak „elégtelen” érdemjegyet kell bejegyeznie a hallgató
leckekönyvébe.

A vizsgák helyszíne

252. § 

(�) Vizsgát csak az Egyetem helyiségeiben, a vizsgaidőszakban szabad tartani, mely lehet szó-
beli, írásbeli és gyakorlati ; illetve állhat írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati részből.

(2) A szóbeli vizsgák érdemjegyét aznap, az írásbeli vizsgák érdemjegyét legkésőbb a vizsga
letételét követő ötödik naptári napig (amennyiben az munkaszüneti nap, az azt követő első
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munkanap) köteles a vizsgáztató a hallgató tudomására hozni és leckekönyvébe a vizsga-
időszak végéig bejegyezni.

(�) Az írásbeli értékelés szempontjait a vizsgáztatónak a hallgatóval közölnie kell és biztosíta-
ni kell a dolgozatba való betekintést is.

A sikertelen vizsga ismétlése

Nftv. 59. § (4) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszo -
nyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.

25�. § 

(�) A hallgató jogosult arra, hogy vizsgáját – annak sikertelensége esetén – ugyanazon vizsga-
időszakon belül megismételje (javítóvizsga). 

(2) Tanulmányai során az első javítóvizsga minden hallgató számára ingyenes, ezt követően az
előírt térítési díjat kell fikzetni.

(�) A térítési díjakat és azok pontos összegét jelen szabályzatnak a Térítési és juttsatási szabály-
zat című fejezetének �0�–�04 paragrafusai sorolják föl.

(4) A sikertelen vizsga ugyanazon tárgyból az adotts vizsgaidőszakon belül két alkalommal (ja-
vítóvizsga és ismétlő javítóvizsga) ismételhető meg, a Tanulmányi Hivatalban váltotts vizs-
gajegy bemutatásával.

(5) Az ismétlő javítóvizsgát a hallgató – ez irányú kérelmének benyújtását és elfogadását kö-
vetően – bizottsság előtts teheti le. A bizottsságot az illetékes tanszék vezetője állítja össze.

A sikeres vizsga megismétlése

254. § 

(�) A sikeres vizsga megismétlésére (javítóvizsgára) a fölvetts vizsgatárgyak közül szemeszte-
renként két tantárgyból, egy alkalommal van mód a vizsgaidőszak utolsó hetében, a vizs-
gajegy bemutatásával, a TH általi érvénytelenítés (aláírás) után. A javítóvizsgáért az előírt
térítési díjat kell fikzetni. (Lásd� Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem hallgatóinak juttsatási
és térítési szabályzata)

(2) A  térítési  díjakat  és  azok  pontos  összegét  jelen  szabályzatnak  az  Országos  Rabbikép-
ző – Zsidó Egy�etem hallgatóinak juttaatási és térítési szabályzata címet viselő melléklete so-
rolja föl.

(�) A vizsga teljesítéseként a javítóvizsga eredménye minősül akkor is, ha a hallgató számára
ez a hátrányosabb. Elégtelenre minősítetts javítóvizsgát követően ismétlő javítóvizsgát lehet
tenni a vizsgaidőszak utolsó hetében.

A tanulmányi eredmény kiszámításának módszere

VHR 57. § (4) Egy félévben a hallgató adott képzésén a teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére a kredit -
index, illetve a korrigált kreditindex alkalmas. A kreditindex számításánál a félévben teljesített tantárgyak kreditérté -
kének és érdemjegyének szorzataiból képezett összeget – átlagos előrehaladás esetén – az egy félév alatt teljesítendő
harminc kredittel kell osztani. A korrigált kreditindex a kreditindexből egy, a félév során teljesített és az egyéni tan -
rendben vállalt kreditek arányának megfelelő szorzótényezővel számítható. Az összesített korrigált kreditindex a hall -
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gató több féléven keresztüli teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az összesített korrigált
kreditindex számítása megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti harminc kreditet és a
teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni.

255. § 

(�) A hallgató az adotts félévre vonatkozó tantárgyakat már tartalmazó leckekönyvét a vizsga-
időszak befejezését követő két héten belül köteles leadni a TH-ban.

(2) A hallgató tanulmányi eredményét a leckekönyvbe, a vizsgalapra és a hallgatói informáci-
ós rendszerbe írja be az arra jogosult oktató, illetve az adminisztrátor. A leckekönyv köz-
okirat. A hallgatói információs rendszerben lévő adatok a leckekönyv hiteles másolatai. A
leckekönyvbe, a vizsgalapra és a hallgatói információs rendszerbe történő bármilyen ille-
téktelen  bejegyzés  okirat  hamisításnak  minősül  és  törvényi  jogkövetkezményeket  von
maga után.

(�) Egy félévben a hallgató teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére a kreditin-
dex (KI) alkalmas. A kreditindex számításánál a félévben teljesítetts tantárgyak kreditérté-
kének és érdemjegyének szorzataiból képezetts összeget az átlagos előrehaladás esetén egy
félév alatts teljesítendő harminc kredittsel kell osztani �

 Kreditindex (KI )=∑( teljesítetta kredit ×érdemjegy )/30

Korrigált kreditindex=
teljesítetta kreditindex

vállalt kreditindex
×kreditindex

(4) A korrigált kreditindex egy félévre vonatkozik. A hallgató leckekönyvébe, illetve a  EÜR-
rendszerbe a félév lezárásakor be kell jegyezni a félév során szerzetts kreditpontok összegét,
valamint a korrigált kreditindexet.

(5) Az adotts félévi ösztöndíjak megállapításának alapja az előző félévi korrigált kreditindex,
melyet a TH bocsát a EHÖK rendelkezésére.

A végbizonyítvány

Nftv. 50. § (1) A felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmé -
nyeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével –
teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt állít ki (abszolutórium).

25�. § 

(�) A végbizonyítvány igazolja a képesítési követelményekben meghatározotts kötelező, köte-
lezően választható és a kritériumtárgyak teljesítését és az előírt összes kredit megszerzését.
Az abszolutóriumot a képzés utolsó félévének befejezése után a TH állítja ki.

(2) A végbizonyítványt a rektor írja alá.
(�) A végbizonyítvány nem ad végzettsséget és szakképzettsséget. A végbizonyítvány kiadásáról

az egyetem igazolást állít ki és azt �0 napon belül a hallgatónak átadja.

– �94 –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

A szakdolgozat, a diplomamunka

257. § 

(�) A hallgatónak a szakképzettsségét igazoló oklevél (diploma) megszerzéséhez az alapszako-
kon (BA) szakdolgozatot, a mesterszakokon (MA) diplomamunkát kell készítenie. Ez össze-
tetts egyéni feladat, amely a megszerzetts tudás szintézisét és alkotó alkalmazását követeli
meg. A szakdolgozat vagy a diplomamunka (a továbbiakban � dolgozat) célja � a szakhoz tar-
tozó tudományterületek bármely problémakörének önálló tudományos földolgozása révén
elősegíteni, hogy a hallgató szakmai tevékenység során fejlessze lényegmegragadó képes-
ségét, elsajátítsa a könyvtárhasználat és irodalomkutatás módszereit és képes legyen véle -
ményét tömören és szabatosan megfogalmazni.

(2) A szakdolgozat/diplomamunka elkészítése és védésre történő benyújtása a záróvizsgára
bocsátás egyik feltétele. A dolgozatot beadás előtts plágiumkereső szoftvveren

httsp�//kopi.sztaki.hu/index.php?check=0

ellenőriznie kell a konzulensnek és az ellenőrzés megtörténtét aláírásával igazolnia kell és
az ellenőrzés kinyomtatotts lapját (vagy e-mailben elküldötts oldalát) a TH-ban le kell adnia.

(�) A plágiummentességet igazoló ellenőrző lap mintáját jelen szabályzatnak Nyilatkozatok a
szakdolgozat (diplomamunka) mellékleteként címet viselő melléklete mutatja be.

(4) Csak azok a szakdolgozatok/diplomamunkák kerülhetnek védésre a záróvizsgán, amelyek
ellenőrzésre kerültek. 

(5) A dolgozat készítése érdemjeggyel végződő, meghatározotts kreditet érő kritériumtárgy.
(�) A dolgozat készítését a konzulens irányítja. A konzulens az egyetem oktatója, illetve rekto-

ri engedéllyel külső szakember lehet. A konzulens csak tudományos fokozattsal rendelkező
egyetemi oktató (PhD, CSc, DLA), vagy a rabbi (MA) és rabbihelyettses (BA) szakokon be-
nyújtotts dolgozatok esetében rabbi diplomával rendelkező szakember is lehet, akit a szak-
felelős megbízásából a TH kér föl erre a feladatra.

(7) A konzulens egy érdemjegyet ad a dolgozatra, a szöveges értékelésen kívül (Lásd � Bírálati
lap a szakdolgozathoz/diplomamunkához). Elégtelen minősítéssel a hallgató nem bocsátha-
tó záróvizsgára. Ennek tényéről a TH értesíti a hallgatót.

(8) Ha a szakdolgozatot etikai vétség (plágium) miatts utasítottsa el a konzulens, akkor a hallga-
tónak új szakdolgozatot/diplomamunkát kell beadnia, legkorábban a következő záróvizsga-
időszakban.

(9) A dolgozatot a szakfelelős fölkérésére a TH bírálatra kiadja az opponensnek. A szakfelelős
több opponenst is fölkérhet. Opponens csak tudományos fokozattsal rendelkező egyetemi
oktató (PhD, CSc, DLA), vagy a rabbi (MA) és rabbihelyettses (BA) szakon – rektori enge-
déllyel – rabbi diplomával rendelkező szakember is lehet, akit a szakfelelős kér föl. Az op-
ponens érdemjegyet ad a dolgozatra a szöveges értékelésen kívül (Lásd � Bírálati lap a szak-
dolgozathoz/diplomamunkához).

(�0) A bírálatokat a TH legalább egy héttsel a dolgozat védése előtts a jelölt rendelkezésére bo-
csátja. A dolgozat megvédésére a záróvizsga-bizottsság előtts kerül sor.

(��) A dolgozati témákat az illetékes szakfelelős határozza meg és az egyetem honlapján közzé
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téteti. A hallgatók ezek közül választhatnak, de a szakfelelős jóváhagyásával saját, a kiírás-
ban nem szereplő témát is választhatnak.

258. § 

(�) A hallgató tanulmányai elvégzést megelőző félév első hónapjának végéig köteles dolgozati
témát és konzulenst választani. A témavezető a hallgató témaválasztását az erre rendszere-
sítetts témaválasztó lapon aláírásával fogadja el. A témaválasztó lapot, a szakfelelős láttsa-
mozását követően, a hallgató a TH-ban köteles leadni. A témaválasztó lap késedelmes le-
adása esetén az előírt térítési díjat köteles a hallgató fikzetni. (Lásd�  Országos Rabbiképző-
Zsidó Egy�etem hallgatóinak juttaatási és térítési szabályzata)

(2) Dolgozat és konzulens választási problémák esetén a szakfelelős ad segítséget.
(�) A dolgozat formai követelményei e szabályzat részét képezik.
(4) A hallgató a dolgozatával  kapcsolatban legalább öt alkalommal köteles témavezetőjével

konzultálni. A konzulens ezt minden esetben az aláírásával igazolja. Ennél kevesebb számú
konzultáció esetén a konzulens a dolgozatot nem értékelheti. A konzultációs lapot a hall-
gató a szakdolgozattsal együtts adja le a TH-ban.�

(5) Az elkészült dolgozatot a vizsgaidőszakot megelőző hónap �5. napjáig kell a TH-ban lead-
nia az e szabályzatban előírt formátumban, három nyomtatotts (2 db köttsetetts, � db spirálo-
zotts) példányban + � DVD-n vagy pendrive-on, átvételi aláírás ellenében.�

(�) A dolgozatot késedelmes leadása esetén az OR-ZSE honlapján megtalálható költségtérítést
kell  megfikzetnie a hallgatónak. (Lásd � Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem hallgatóinak
juttsatási  és  térítési  szabályzata)  A dolgozat  legkésőbb a  vizsgaidőszak hónapjának első
napjáig adható le a TH-n.�

(7) A dolgozat egy spirálozotts példánya és az értékelések a tanszéknél maradnak, a dolgozat
egy köttsetetts példányát és a DVD-t vagy pendrive-ot az egyetemi könyvtárban kell meg-
őrizni, míg a dolgozat másik köttsetetts példányát a hallgató visszakapja.�

(8) 2

Záróvizsga

Nftv. 50. § (2) A hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, szakirányú továbbkép -
zésben záróvizsgával fejezi be.
(3) A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány meg-
szerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két
éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsga-
szabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A
hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.
(4) A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése,
amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a
tantervben meghatározottak szerint több részből – szakdolgozat vagy diplomamunka megvédéséből, további szóbeli,
írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből – állhat. 
(5) Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettsé -
gének nem tett eleget.

� E bekezdés módosítotts megfogalmazását megállapítottsa a Szenátus 20�9. 0�. 28-i ülése.
2 Törölte a Szenátus 2020. március 27-i digitális ülése.
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259. § 

(�) A záróvizsga a dolgozat megvédéséből  és a képesítési  követelményekben előírt  írásbeli
vagy/és szóbeli vizsgából áll.

(2) A záróvizsga  mindenkor  az  éppen aktuális  követelményrendszer  szerint  teljesíthető.  A
hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

(�) Az egyetem a hallgató számára legalább naptári évente egyszer biztosít lehetőséget a záró-
vizsga letételére, illetve a vizsgaidőszakokban történő megismétlésére.

(4) Záróvizsgára történő jelentkezés a TH-ban történik. A záróvizsgára jelentkezetts hallgatók
záróvizsga  beosztását,  valamint  a  záróvizsgára bocsátás  feltételeinek ellenőrzését  a  TH
végzi. 

(5) A záróvizsgáról történő távolmaradás esetén a vizsgáról távolmaradás eljárási rendjét kell
követni.

(�) A záróvizsga-bizottsságot a szakfelelős javaslatára a rektor bízza meg az adotts vizsgaidő-
szakra.

2�0. § 

(�) A dolgozatra egy jegyet ad a konzulens, egy-egy jegyet az opponensek és a dolgozat védé-
sére egy jegyet ad a záróvizsga-bizottsság. Az érdemjegyek számtani közepe adja a dolgozat
érdemjegyét.

(2) A hallgató az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) I–III. helyezést, illet-
ve különdíjat elért egyszerzős dolgozata védés nélkül, jeles bírálati javaslattsal szakdolgo-
zat/diplomamunkaként  a  Záróvizsga  Bizottsság  elé  terjeszthető,  amennyiben  a  témát  a
szakfelelős szakdolgozat/diplomamunka témaként befogadta és az megfelel a szakdolgo-
zattsal szemben támasztotts tartalmi és formai követelményeknek.

(�) A konzulens által el nem fogadotts dolgozat esetén a jelölt záróvizsgára nem bocsátható.
Elégtelen dolgozatot javítani csak egy alkalommal lehet.

(4) Sikeres a záróvizsga, ha a vizsgatárgyak és a dolgozat minősítése is legalább elégséges. Si-
keres záróvizsga nem javítható.

(5) Amennyiben valamelyik záróvizsga tantárgy vizsgajegye elégtelen volt, a jelöltnek az is-
mételt záróvizsgán csak abból a záróvizsgatárgyból kell ismétlő vizsgát tennie, amely az
első alkalommal sikertelen volt. Ez a záróvizsga egyszer ismételhető. Ismétlő záróvizsga
csak a következő záróvizsga időszak(ok)ban tehető. A záróvizsgához kredit nem rendelhe-
tő. Az ismételt záróvizsga térítésköteles.

(�) A záróvizsgára bocsátás feltételei �

(a) a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettsség teljesítése (az abszo-
lutórium megszerzése),

(b) a dolgozat elkészítése, benyújtása és konzulense által legalább elégséges érdemjegyre
történt értékelés.

(7) A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A záróvizsga-bizottsság a vizsgatárgyak osz-
tályzatát, illetve az oklevél minősítését zárt tanácskozás keretében állapítja meg. A záró-
vizsga befejezésekor a bizottsság elnöke az eredményeket kihirdeti.
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A záróvizsgával kapcsolatos különleges rendelkezések

VHR 56. § (2) Az utolsó félévben a szorgalmi időszak után – egymást követően – vizsgaidőszakot és záróvizsga-időszakot
is kell biztosítani. A vizsgákat oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni tudjon és vizs -
gázhasson, továbbá biztosítani kell, hogy az adott képzési időszakban a hallgató a sikertelen vizsgát megismételhesse.
(3) Ha a hallgató a (2) bekezdés szerinti záróvizsga-időszak utolsó napjáig teljesíti a végbizonyítvány feltételeit, akkor a
felsőoktatási intézmény a hallgató képzésének végdátumaként a (2) bekezdés szerinti félév záróvizsga-időszak utolsó
napját állapítja meg. Ezen hallgatók esetében az adott felsőoktatási intézményben – a párhuzamos képzésben résztve -
vők kivételével – a képzés végdátumával az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontja szerinti hallgatói jogviszony megszűnésé -
nek dátuma megegyezik.
(4) Az oklevélre való jogosultságról szóló igazolás kiállítási napjának meg kell előznie az oklevél kiállításának napját.

2��. § 

(�) A záróvizsgák zavartalan lebonyolítása érdekében azon hallgatók számára, akik záróvizs-
gában érintettsek, vizsgaidőszaka két egyenlő szakaszra oszlik. A vizsgaidőszak utolsó há-
rom hete a záróvizsga-, az azt megelőző a kollokviumi időszak.

(2) A kollokviumi időszakba eső vizsgákat oly módon kell megszervezni, hogy minden záró-
vizsgában érintetts hallgató jelentkezni, vizsgázni, továbbá szükség esetén pótvizsgázni tud-
jon.

(�) Ezért záróvizsgára csak záróvizsga-időszakban kerülhet sor.
(4) Záróvizsga-időszakra nem eshetik rendes vizsga.
(5) Záróvizsgában érdekelt hallgató javító vizsgája indokolt esetben, rektori engedéllyel tart-

ható záróvizsga-időszakban.
(�) Ha a hallgató az (5) bekezdés szerinti eljárásban a záróvizsga-időszak utolsó napjáig teljesí-

ti a végbizonyítvány feltételeit, akkor az Egyetem az adotts szemeszterbe eső záróvizsga-
időszak utolsó napját állapítja meg az érintetts hallgató képzésének végdátumaként. Ezen
hallgatók esetében az Egyetemen – a párhuzamos képzésben résztvevők kivételével – a
képzés végdátumával az Nftvv. 59. § (�) bekezdés (d) albekezdése szerinti hallgatói jogvi-
szony megszűnésének dátuma óhatatlanul megegyezik.

Az oklevél (diploma)

Nftv. 51. § (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továb-
bá – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigo-
rúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja,
hogy 
a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex,
b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga). A tantervben a felső-oktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen
nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított,
illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi – komplex – nyelvvizsgaként köteles elfogadni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat – a záróvizsga kivételével – nem kell alkalmazni, ha a képzés nyelve nem a magyar
nyelv.
(3) Az oklevelet az (1) bekezdés szerinti nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül kell
kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. Ha a hallgató a záróvizsga időpontjában már bemutatta azt az
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okiratot, amely az (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítését igazolja, az oklevelet a sikeres záróvizsga
napjától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni számára.

2�2. § 

(�) Sikeres záróvizsga és az előírt nyelvi követelmény teljesítése alapján az intézmény a jelölt
számára a szakképesítés megjelölését is tartalmazó oklevelet állít ki �0 napon belül, ha a
hallgató a záróvizsga időpontjában bemutattsa az előírt nyelvi követelmények teljesítését
igazoló okiratot. Az oklevelet a rektor és a záróvizsga-bizottsság elnöke írja alá. Az oklevél
közokirat, amely tanúsítja a tanulmányoknak az oklevélben megnevezetts szakon történt si-
keres elvégzését. Az oklevél (diploma) tartalmát törvényi előírások határozzák meg.

(2) Az oklevél (diploma) átvételét aláírással kell igazoltatni.
(�) Az oklevél (diploma) minősítésének alapjául a 0,0�-ra kerekítetts tanulmányi átlag szolgál.

Minősítései �

(a) 5,00 – kiváló;
(b) 4,5� – 4,99� jeles;
(c) 4,00 – 4,50� jó;
(d) �,00 – �,99� közepes;
(e) 2,00 – 2,99� elégséges;

(4) Az oklevél (diploma) minősítésének kiszámítási módja �

DM =
x+y +z+w

n
ahol�

DM = a diploma minősítésének alapjául szolgáló szám;
x = a szigorlatok osztályzatainak számtani közepe (egy szám);
y = a dolgozat értékeléseinek számtani átlaga (egy szám);
z = az írásbeli vizsgák számtani közepe (egy szám);
w = a záróvizsgán tetts szóbeli vizsgák osztályzatai (egyenként);
n = a számlálóban lévő tételek száma.

Nftv. 52. § (2) Az alapképzésben és mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél mellé ki kell adni az
Európai Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletet magyar és angol nyelven. A hallgató ké -
résére nemzetiségi képzés esetében magyar nyelven és az érintett nemzetiség nyelvén, nem magyar nyelven folyó kép -
zés esetében magyar nyelven és a képzés nyelvén kell kiadni. Az oklevélmelléklet közokirat.

Az Egyurópai Bizottaság és az Egyurópa Tanács meghatározta oklevélmelléklet

2�2. A §�

(�) Az Egyetemen folyó alap- és mesterképzéseken szerzetts oklevél mellé a Tanulmányi Hiva-

� Beiktattsa a Szenátus 202�. június 24-i digitális ülése.
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tal térítésmentesen kiadja az Európai Bizottsság és az Európai Tanács meghatározta oklevél-
mellékletet is.

(2) Az oklevélmelléklet angol és magyar nyelven is kiadásra kerül.

Az idegen nyelvtudással kapcsolatos rendelkezések

2��. § 

(�) Az oklevél kiadásának feltétele BA szakon� egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi;
vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex nyelvvizsga meglétének igazolása, a
következő megkötésekkel �

(a) A zsidó közösségszervező és  zsidó felekezeti  szociális  munkás alapszaknál  minden,
„élő idegen nyelv” nyelvvizsgája elfogadható.�

(b) A judaisztika és a liturgika alapszaknál minden, idegen nyelv nyelvvizsgája elfogadha-
tó az előző előírások szerint, kivéve cigány (beás), cigány (lovári), eszperantó, japán,
kínai nyelvet.

(c) A rabbihelyettses alapszaknál  csak a héber (biblia vagy a modern) az angol,  német,
francia, orosz és a spanyol nyelvek nyelvvizsgája fogadható el.

(2) Az oklevél kiadásának feltétele MA szakon egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi;
vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex és egy másik nyelvből alapfokú (B�
szintű), államilag elismert nyelvvizsga meglétének igazolása, a következő megkötésekkel �

(a) a rabbi osztatlan és MA szakoknál csak a héber (biblia vagy a modern) és az angol,
francia, német, orosz és a spanyol nyelvek nyelvvizsgája fogadható el ;

(b) a kultúratörténet mesterszaknál minden, fölsorolt idegen nyelv nyelvvizsgája elfogad-
ható, kivéve a cigány (beás), cigány (lovári), eszperantó, japán és a kínai nyelveket.

(�) Mentesül a nyelvi követelmények teljesítése alól az a hallgató, akit az Esélyegyenlőségi Bi -
zottsság határozatában mentesít. A mentesítés feltételeit és eljárásrendjét a Hallgatói Köve-
telményrendszer Egysélye�enlőségi szabályzat című fejezete kodifikkálja.

Kifutó képzésekkel kapcsolatos ve�es rendelkezések

Nftv. 112. § (1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsőoktatási törvény) alapján
megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend kereté -
ben, változatlan oklevél kiadásával kell befejezni.
(2) A 2005. évi felsőoktatási törvény alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – változatlan szakmai köve-
telmények, és vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány kiállításával kell befejezni. A 2005. évi
felsőoktatási törvény alapján a felsőoktatási információs rendszer keretében nyilvántartott személyes adatokat – ha e
törvény eltérően nem rendelkezik – a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a 2005. évi felső -
oktatási törvény 35. § (4) bekezdésében meghatározott határidőig jogosult kezelni.
(4) Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőokta-
tási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhe-
tik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve
egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek. A hallgatók részére biztosított tanulmányi időt, a tanulmá -

� E bekezdés módosítotts megfogalmazását megállapítottsa a Szenátus 20�9. 0�. 28-i ülése.
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nyok megszakítását és szüneteltetését a hallgatói jogviszonyuk létesítésekor érvényes rendelkezéseknek megfelelően
kell meghatározni. E rendelkezésektől a felsőoktatási intézmény 2015. szeptember 1-jétől eltérhet.
(5) Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, de tanulmányaikat – a tanulmányi
és vizsgarendben meghatározott átmeneti rendelkezések figyelembevételével – az 1993. évi felsőoktatásról szóló tör -
vény rendelkezései szerint nem fejezik be, a tanulmányok és vizsgák beszámítási rendje szerint e törvény rendelkezései
alapján folytathatják tanulmányaikat.

2�4. § 

(�) Az egyetem rabbiképző (MA) szakjának hallgatói,  ha abszolutóriumot szereztek, az ún.
rabbivizsgára bocsáthatók. Ebben az időszakban – a rabbivizsga letételéig, de legalább egy
féléven át – kötelesek hitközségi gyakorlatot teljesíteni. A gyakorlat színhelyét a rektor je-
löli ki. A hitközségi gyakorlat alól fölmentés nem adható, nem teljesítése esetén a jelölt
rabbivizsgára nem bocsátható.

(2) A jelen szabályzat hatálya alá eső ügyekben a jogszabályok, az egyéb egyetemi szabályza-
tok, valamint a jelen szabályzat keretein belül és azzal összhangban – a EHÖK egyetértési
jogának biztosítása melletts –, a TB és a KB határidőket határozhat meg egyes kötelezettssé-
gek teljesítésére,  meghatározhatja a kérelmek elbírálásának szempontjait  és a kérelmek
igazolásának sajátos módjait. 

(�) Az egyetemnek biztosítania kell, hogy a tanulmányaikat megkezdő hallgatók beiratkozá-
suk alkalmával megismerhessék e Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot; valamint föl kell hív-
ni fikgyelmüket az OR-ZSE honlapján lévő tájékoztatókra, szabályzatokra; mindezek mel-
letts az Egyetemnek gondoskodnia kell arról, hogy részletes tájékoztató álljon a hallgatók
rendelkezésére az OR-ZSE honlapján a szakokról és az egyetemi szabályzatokról.

A TVSZ mellékletei

2�5. § 

(�) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mellékletét fölépítő magyarázatok és formai ismertetők
a Hallgatói Követelményrendszer joganyagának szerves részét képezik.

(2) Jogvita esetén a melléklet közlései a mérvadóak.

A szakdolgozat va� diplomamunka

2��. § 

(�) A szakdolgozat vagy diplomamunka (a továbbiakban � dolgozat) célja, hogy a hallgató bizo-
nyítsa a tudományos adatgyűjtésben, az anyag földolgozásában, rendszerezésében és érté-
kelésében való jártasságát; valamint tudományos értelemben a problémafelvetés; illetve a
kutatási kérdés megfogalmazásában és az ahhoz kapcsolódó érvelésben való jártasságát.

A szakdolgozati iránymutatások rendje

2�7. § 

(�) A kutatómunka technikájának elsajátítására és a hivatkozásra vonatkozó ajánlotts iroda-
lom�
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A dolgozat írása során meg kell különböztetni a hivatkozotts vagy idézetts, illetve a föl-
használt  irodalmat.  Ennek tudományterületenként  más  és  más  kialakult  gyakorlata
van. Ehhez útmutatót ad az MSZ ISO��90��99�. szabvány. Mivel a szabványt a Nemzet-
közi Szabványügyi Hivatal (ISO) dolgozta ki, ennek a magyar gyakorlathoz való igazí-
tása megtalálható � GYURGYÁK János� Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Bp. � Osiris,
2000. 

(2) �. A dolgozat tagolása�

A téma megformálásának módjára, szerkezeti felépítésére vonatkozóan a dolgozatokra
is a tudományos írásművekre általánosságban vonatkoztatható eljárások érvényesek.
A dolgozat szövegét célszerű egymástól jól elkülönítettsen részekre bontani. A tudomá-
nyos közleményekben a dolgozat törzsét alkotó főszöveg melletts úgynevezetts járulékos
részeket is meg kell adni.

Dolgozatnyitó járulékos részek:

Kötéstábla
Belső címlap
Tartalomjegyzék

Az értekezés főszövege

Dolgozatzáró járulékos részek:

Jegyzetek
Bibliográfika
Mellékletek

A kötéstábla járulékos részeinek jellemzői :

fekete vászon/műbőr 
aranyozotts betűk

A belső címlap elemei :

az egyetemre vonatkozó adatok
a cím adatai
a konzulens neve, fokozata, beosztása
a szerzőre vonatkozó adatok
a készítés helyére és idejére vonatkozó

adatok

Tartalomjegyzék

A tartalomjegyzék a részek, a fejezetek, az alfejezetek és a még kisebb egységek címé-
ből, valamint a hozzájuk tartozó oldalszámokból épül fel. A tartalomjegyzékben a fő-
szövegen kívül a járulékos részeket is föl kell tüntetni. A tartalomjegyzék elkészítése
csak a szövegszerkesztés után történhet, az oldalszámok ismeretében. Szerkesztéskor
célszerű a szövegszerkesztő automatikus tartalomjegyzék készítőjét használni.
Főszöveg�
A dolgozat szövegének megfogalmazásakor a következő szempontokat kell fikgyelembe
venni�
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• A téma határozotts körvonalazása, tudományrendszerbéli helye.
• A téma fontossága, problémafelvetés, a  kutatási kérdések (felvetések) megfo-

galmazása.
• Az anyaggal  kapcsolatos helyzetkép rövid ismertetése,  a szakirodalom és az

esetleges gyakorlati tapasztalatok alapján.
• A kutatási módszerre vonatkozó tájékoztatás.
• Elemzés, értékelés, a vélemény kifejtése.
• A hipotézis bizonyítása, ellentétes állítások cáfolata tények, összefüggések, ada-

tok alapján.
• További  feladatok, tennivalók, nyitva maradt (a dolgozat keretei  közötts meg

nem oldható) kérdések, stb.
A formai szerkezet mindig a logikai szerkezetet szolgálja. A tagolás soha ne legyen ön-
célú.

Járulékos részek:

Je�zetek

A  dolgozatírás  során  különböztessük
meg a hivatkozotts és a fölhasznált irodal-
mat.  A  hivatkozotts irodalmat  a  Jegyze-
tek, a fölhasznált irodalmat a Bibliográfika
részben tüntessük fel.
A jegyzetek a főszöveget kiegészítő rövid
megjegyzések,  irodalmi  hivatkozások.
Ide kerülnek az idézetek, továbbá olyan,
a dolgozat szövegébe be nem illeszthető
utalások, amelyek esetleg a tárgyalásme-
netet  akadályoznák,  magyarázatok,
összehasonlítások (vö. = vesd össze).
A mai magyar gyakorlatban a hivatkozá-
sok rendje többféle lehet, ezért a dolgo-
zat végső kialakításakor a formát egyez-
tetni kell a konzulenssel. Javasolt az ún.
sorszámozotts rendszer. 
A sorszámozotts rendszerben a hivatkozá-
sokat  előfordulásuk  sorrendjében  szá-
mozni kell (felső index). A sorszámokat a
lap alján vagy a dolgozat végén a Jegyzetekben kell feloldani.
Ismétlődő hivatkozás esetében az alábbi szabályokat lehet alkalmazni �

• Ha két, egymás után következő jegyzetben, ugyanarra a forrásmunkára hivat-
kozunk, nem kell újra közölni a bibliográfikai adatokat, helyettse� Uo. (Ugyanotts).

• Ha ugyanazon műnek egy másik helyére hivatkozunk, akkor az Uo. rövidítés
mellé az idézetts oldalszámot kell írni.
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• Ha a dolgozatban egy szerzőnek csak egy művére történik hivatkozás, akkor a
szerző neve melletts az i.m. (idézetts mű) jelölést kell használni, s ezután a hivat-
kozotts lapszámot közölni.

Internetes hivatkozásra is van lehetőség. Ebben az esetben az internetes oldal haszná-
latának dátumát is közölni kell. Például �
HEKTHR. Adattsárak az OSZK-ban [online]. Bp. � OSZK, �999. [200�. 0�. ��.]
httsp�//w�.oszk.hu/hektor.htm

Bibliográfida/Irodalomje�zék

A bibliográfikában/irodalomjegyzékben azokat a műveket kell fölsorolni, amelyeket a
dolgozat írója elolvasotts, munkája során fölhasznált és azokat a láb- vagy a végjegyzet-
ben föl is tüntettse. A leggyakoribb rendezés a betűrendbe sorolás. Az egyes bibliográ-
fikai tételek a magyar ábécé sorrendjének megfelelő betűrendben követik egymást. A
szerzők nevének leírásakor el kell  hagyni a tudományos fokozatra, vagy társadalmi
rangra vonatkozó névelőzékeket, mert azok nem képezik a betűrendbe sorolás alapját
(Pl. dr., prof., stb).
A bibliográfikai hivatkozást az MSZ ISO �90��99� Bibliográfikai hivatkozás szabvány sza-
bályozza. A gyakorlat azonban ettsől eltérő is lehet, ezért az adatelemek körét, leírásá-
nak sorrendjét és központozását a konzulenssel egyeztetni kell.

Példák különböző dokumentumtípusokra:

1. Az irodalomje�zék tételeinek formai követelményei

Monográfida esetében
FÜLÖP  Géza�  Az  információ.  Budapest �  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem  Bölcsé-
szettsudományi Kar, �99�.
Időszaki kiadványban vagy tanulmánykötetben megjelent munka esetében �
Az �997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,
a  nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a  közművelődésről.  In �  Könyvtári  Levelező/lap,
�998. �. sz. pp. �-�5.
HORVÁTH Tibor� A bibliográfikák funkcióiról. In� Bibliográfikai tanulmányok / közread.
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Budapest �
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, �978. pp.
��–57.

Kéziratos forrás esetében
KOVÁCS Máté� Új magyar könyvművészet, újszerű könyvgyűjtés. Kézirat. �9�7. 5 fol.
Kovács Máté hagyatéka, OSZK Kézirattsára. Fond 2�0/225.

Internet forrás esetében
OLSON, N. B. (ed.) � Cataloging Internet ressources � A manual and practical guide. Se-
cond edition. �997. In� httsp�//www.purl.org/oclc/cataloging-internet
2. A hivatkozások formai követelményei �

Monográfida esetében
FÜLÖP� Az információ. p. 2�.
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Időszaki kiadványban va� tanulmánykötetben megjelent közleményekre történő hivatko-
zások:
Az �997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,
a  nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a  közművelődésről.  In �  Könyvtári  Levelező/lap,
�998. �. sz. p. 8.
HORVÁTH� A bibliográfikák funkcióiról. In� Bibliográfikai tanulmányok. pp. 4�-47.

Kéziratra történő hivatkozás:

KOVÁCS� Új magyar könyvművészet, újszerű könyvgyűjtés. �. fol. Kovács Máté ha-
gyatéka, OSZK Kézirattsára, Fond 2�0/225.
Internetes forrásra történő hivatkozás:
OLSON,  N.  B.  (ed.) �  Cataloging  Internet  ressources.  [200�.  0�.  ��.]  In�
httsp�//www.purl.org/oclc/cataloging

Mellékletek

A dolgozat mellékletébe kerülnek azok az anyagok, amelyek megkönnyítik a tájékozó-
dást a kész műben. Ide tartozik az adattsár, a táblázatok (jegyzéke), az ábrák (jegyzéke),
valamint az egyéb mellékletek néven összefoglalható kiegészítések és a különböző mu-
tatók.

2. A dolgozat formai követelményei

Margó
A szövegszerkesztés megkezdése előtts szükséges a margók méretének beállítása. Mére-
tezés� bal margó 4 cm, jobb � cm, felső � cm, alsó � cm.

Betűtípus
Választáskor a legfőbb szempont az olvashatóság legyen. A betűkészlet tartalmazza a
magyar mellékjeles betűket különös tekintettsel az - í-, - ő - és - ű - betűkre.
A javasolt betűtípus� Times New Roman.

Betűméret
A dolgozat szövegét legcélszerűbb �2-�� pontos betűvel nyomtatni. A nagyobb, �4-24
pontos betűk a címlap készítésekor és a fejezetcímek írásakor használhatók.

Sortávolság
Kiválasztásakor a fő szempont az olvashatóság legyen. Az optimális sorköz a másfeles
(�,5-es) méret.
�. A dolgozat terjedelme
A szakdolgozat terjedelme BA szakok esetében – bibliográfika és mellékletek nélkül –
minimum  �01000 leütés (másfél szerzői ív), kb. �0 oldal! Mellékletek lehetnek fotók,
fiklmképek, grafikkonok, táblázatok stb. (A �0 000 leütésnél rövidebb szöveg automatiku-
san elégtelen!) (BA szakok). MA szakok esetében ugyanez az elvárás legalább 2 szerzői
ív (8�1000 karakter).
A Tanulmányi Hivatalban leadandó példányok �

2 db köttsetetts példány (fekete műbőr),
� db spirál-fűzötts példány (a hallgató visszakapja záróvizsgája után),
� db DVD-re írt példány.
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IV. Térítési és juttatási szabályzat

A szabályzat kodifidkációs szándéka

2�8. § 

(�) A Térítési és juttsatási szabályzat (továbbiakban� TJSZ) célja, hogy meghatározza a hallgatói
juttsatások megállapításának elveit, az odaítélés módját és eljárási szabályait, a támogatások
időtartamát, jogcímét, a hallgatók által fikzetendő díjakat és térítéseket, mentességeket és
kedvezményeket. Előírja a díjak befikzetésének, kezelésének szabályait, a díjakból és téríté-
sekből származó bevételek fölhasználásának elveit, továbbá a költségtérítés/önköltség fikze-
tésének módját és részletes szabályait, a költségtérítés/önköltség fikzetése alóli mentesülés
részletes szabályait.

A szabályzat hatálya

2�9. § 

(�) Jelen szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredmé-
nyező  képzésre  (alapképzés;  egységes,  osztatlan  képzés;  mesterképzés;  doktori  képzés;
szakirányú továbbképzés), továbbá a doktorjelölti jogviszonyban álló személyekre, állam-
polgárságra való tekintet nélkül a képzésben részt vevő, az Egyetemmel hallgatói jogvi-
szonyban álló személyekre (továbbiakban� hallgatókra), valamint a képzések lebonyolításá-
ban részt vevő foglalkoztatottsakra.

(2) A szabályzat hatálya kiterjed továbbá az Egyetemmel vendéghallgatói jogviszonyt létesítő
hallgatókra az Egyetemen folytatotts tanulmányaik ideje alatts.

(�) Jelen szabályzat eltérő rendelkezéseinek hiányában a TJSZ-t alkalmazni kell az egyetem
valamennyi hallgatója tekintetében függetlenül attsól, hogy a hallgatói jogviszonya mikor
keletkezetts.

(4) Ahol a TJSZ költségtérítést, költségtérítéses hallgatót említ azon önköltséget, önköltséges
hallgatót is érteni kell kivéve, ha a TJSZ valamely paragrafusa kifejezettsen úgy rendelke-
zik, hogy az adotts rendelkezés csak a 20�2/20��. tanév őszi félévtől hallgatói jogviszonyt
létesítő  hallgatókra  vagy  kifejezettsen  a  20�2/20��.  tanévet  megelőzően  hallgatói  jogvi-
szonyt létesítetts hallgatókra vonatkozik.

Vonatkozó jogszabályok és rendelkezések

270. § 

(�) A TJSZ-hez kapcsolódó jogszabályok �

(a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. törvény (a továbbiakban� Nftvv.),
(b) �

(c) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 200�. évi LXII. törvény,
(d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló �99�. évi III. törvény,

� Törölte a Szenátus 2020. május 25-i digitális ülése.
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(e) a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 87/20�5. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban� Vhr.),

(f) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttsatásairól és az általuk fikzetendő egyes téríté-
sekről szóló 5�/2007. (III. 2�.) Korm. rendelet (a továbbiakban� R.),

(g) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartóz-
kodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban � törvény),

(h) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló �997. évi XXXI. törvény.

Fogalmak

27�. § 

(�) A TJSZ értelmében�

(a) árva:::� az a 25 évnél fikatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztar-
tásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem
fogadták örökbe,

(b) családfenntartó:::� az a hallgató, akinek legalább egy gyermeke van, aki a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló �99�. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogo-
sult,

(c) félárva:::� az a 25 évnél fikatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták
örökbe,

(d) félév:::� öt hónapból álló oktatásszervezési időszak, félév doktori képzés esetén minden
év szeptember �. napjától január ��. napjáig és február �. napjától augusztus ��. napjá-
ig tartó oktatásszervezési időszak,

(e) fo�atékossággal élő hallgató (jelentkező) :::� aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfo-
gyatékos,  több fogyatékosság együttses  előfordulása esetén halmozottsan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
fikgyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzd,

(f) fo�atékossággal élő va� egészségi állapota miatta rászorult hallgató :::� az a hallgató, aki
fogyatékossága miatts állandó vagy fokozotts felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki
fogyatékossága miatts rendszeresen személyi  és/vagy technikai  segítségnyújtásra  és/
vagy szolgáltatásra szorul, vagy munkaképességét legalább �7%-ban elvesztettse, vagy
legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedetts és ez az állapot egy éve tart
vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll,

(g) �űjtőszámla:::� az Egyetem főszámlájához tartozó alszámla, mely hallgatói befikzetésekre
szolgál,

(h) halmozottaan hátrányos helyzetű:::� az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszon-
ötödik életévét be nem töltötts személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben meghatározottsak szerint halmozottsan hátrányos helyze-
tűnek minősül; az e pontban foglaltakat első alkalommal a 20�5/20��. tanévre történő
felsőoktatási jelentkezéssel kapcsolatos általános felvételi eljárásban, illetve az azt kö-
vetően megkezdetts felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatóra kell alkalmazni, az-
zal, hogy a 20�5/20��. tanévre történő felsőoktatási jelentkezéssel kapcsolatos általá-
nos felvételi eljárás befejezéséig a jelentkező, illetve sikeres felvételi vizsga esetén a
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20�5 szeptemberében első évfolyamon tanulmányokat megkezdő hallgató, valamint a
20�5. augusztus ��-én már hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató legföljebb az
adotts szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározotts képzési idő alatts a
20�4. június �0-án hatályos rendelkezések szerint is minősülhet hátrányos helyzetű-
nek, halmozottsan hátrányos helyzetűnek; 

(i) hátrányos helyzetű :::� az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét
be nem töltötts személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben  meghatározottsak szerint  hátrányos  helyzetűnek  minősül;  az  e  pontban
foglaltakat első alkalommal a 20�5/20��. tanévre történő felsőoktatási jelentkezéssel
kapcsolatos általános felvételi eljárásban, illetve az azt követően megkezdetts felsőokta-
tási tanulmányokat folytató hallgatóra kell alkalmazni, azzal, hogy a 20�5/20��. tanév-
re történő felsőoktatási jelentkezéssel kapcsolatos általános felvételi eljárás befejezésé-
ig  a  jelentkező,  illetve  sikeres  felvételi  vizsga  esetén  a  20�5.  szeptemberében  első
évfolyamon tanulmányokat megkezdő hallgató, valamint a 20�5. augusztus ��-én már
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató legföljebb az adotts szak képzési és kimene-
ti követelményeiben meghatározotts képzési idő alatts a 20�4. június �0-án hatályos ren-
delkezések szerint is minősülhet hátrányos helyzetűnek, halmozottsan hátrányos hely-
zetűnek; 

(j) háztartás:::� az egy lakásban együtts lakó, otts bejelentetts lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közössége,

(k) hitéleti támogatás:::� az Egyetem fönntartója által egy–egy hallgató rendelkezésre bocsáj-
totts, a zsidó hitélet étkezésre vonatkozó rituális előírásainak teljesítéséből (כשרות) fa-
kadó többletköltségek enyhítését célzó rendszeres támogatás.

(l) képzési és kimeneti követelmények :::� azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készsé-
geknek, képességeknek (kompetencia) összessége, illetve az a tudás, amelyek megszer-
zése esetén az adotts szakon oklevél kiadható,

(m) képzési idő :::� az előírt kreditek, a végzettsségi szint, szakképzettsség megszerzéséhez szük-
séges, jogszabályban meghatározotts idő,

(n) képzési időszak:::� a képzési idő tagolása szorgalmi időszakra és a hozzá tartozó vizsga-
időszakra,

(o) kiemelkedő  tanulmányi  teljesítményű  hallgató :::� minimum 4,20  kreditindexű,  vagy  jó
rendű tanulmányi eredményű, TDK munkát végző és ágazati, vagy országos szakmai
tanulmányi versenyen részt vevő hallgató,

(p) kredit:::� a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tan-
tervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározotts ismeretek
elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit harminc tanul-
mányi munkaórát jelent,

(q) na�családos:::� az a hallgató, akinek legalább két eltartotts testvére vagy három gyermeke
van, vagy eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre
igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy legalább két kiskorú
gyermeknek a gyámja,
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(r) önfenntartó :::� az  személy,  aki  kiadásait  kizárólag  saját  tevékenységéből,  juttsatásaiból
származó bevételeiből fedezi,

(s) pénzü�i e�enleg:::� a hallgató által a gyűjtőszámlára átutalt, de arról nem rendelkezetts
tételek összessége,

(t) rendelkezés:::� a  hallgató által  a gyűjtőszámlára átutalt  tétel  fikzetési  kötelezettsségének
megfelelő jogcím, illetve összeg szerinti fölhasználása,

(u) résztanulmányok folytatása :::� ha a hallgató másik felsőoktatási intézményben vendég-
hallgatói jogviszony keretében szerez kreditet,

(v) szociális juttaatásra jogosult hallgató :::� az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és
mesterképzésben, illetve egységes,  osztatlan képzésben, valamint doktori  képzésben
részt vevő hallgató, aki államilag támogatotts/ magyar állami ösztöndíjas képzési for-
mában vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatotts/ magyar állami ösztöndíjas
képzési formában kezdte meg és az adotts szakon, szakképzésben megkezdetts féléveinek
száma alapján jogosult lenne államilag támogatotts/ magyar állami ösztöndíjas képzés-
ben való részvételre,

(w) támogatási  idő:::� azon időszak,  amíg hallgató jogszabályon alapuló juttsatást,  kedvez-
ményt, szolgáltatást vehet igénybe,

(x) tanév:::� tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak, doktori képzés esetén tizenkét hó-
napból álló oktatásszervezési időszak,

(y) térítési díj:::� a hallgató egyetemmel szemben fennálló, az Nftvv. 82.§ illetve 8�. §-ában
foglaltakból eredő fikzetési kötelezettssége,

Általános rendelkezések

272. § 

(�) Az egyetemen államilag támogatotts és költségtérítéses, 20�2/20��. tanév őszi félévétől fel-
vételt nyert hallgatók tekintetében pedig magyar állami (rész)ösztöndíjas és önköltséges
képzés folyik. Az államilag támogatotts képzés költségeit az állami költségvetés, a költségté-
rítéses képzés költségeit a hallgató viseli. A magyar állami ösztöndíjjal támogatotts hallgató
képzésének teljes költségét, a magyar állami részösztöndíjjal támogatotts hallgató képzési
költségének felét az állam, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.

(2) Államilag támogatotts képzésben részt vevő hallgató az a hallgató, aki a 20�2/20��. tanév
őszi féléve előtts

(a) államilag támogatotts képzésben kezdte meg tanulmányait mindaddig,  míg nem vált
költségtérítéses hallgatóvá, 

(b) a költségtérítéses képzésről államilag támogatotts helyre átvetts hallgató az átvétel idő-
pontjától mindaddig míg nem vált költségtérítéses hallgatóvá, továbbá

(c) az államilag támogatotts képzésben részt vevő, az Ftv. szerint erre jogosult nem magyar
állampolgárságú hallgató.

(�) Költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató az a hallgató, aki 20�2/20��. tanév őszi fél-
éve előtts
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(a) költségtérítéses képzésben kezdte meg tanulmányait és nem vettsék át államilag támo-
gatotts férőhelyre, 

(b) államilag támogatotts formában kezdte meg tanulmányait, és a képzési támogatási idő
leteltével költségtérítéses képzésben folytatja tanulmányait.

(c) az államilag támogatotts képzésre az Ftv. szerint nem jogosult nem magyar állampol-
gárságú hallgató.

(d) államilag támogatotts formában kezdte meg tanulmányait és az utolsó két olyan félév-
ben,  amelyben hallgatói  jogviszonya  nem szünetelt,  nem szerezte  meg legalább  az
ajánlotts tantervben előírt kreditmennyiség 50%-át és átsorolásra került költségtérítéses
képzésre.

(4) Magyar  állami  (rész)ösztöndíjas  hallgató �  20�2/20��  tanév  őszi  félévétől  magyar  állami
(rész)ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató, akinek a nemzeti felsőoktatásról szóló
20��. évi CCIV. törvény (Nftvv.) 4�. § (�) bekezdése szerint képzési költségeit (részösztöndí-
jas  hallgató  esetén  a  költségek  felét)  az  állam  viseli ;  továbbá  azon  hallgatók,  akik
20�2/20��. tanév végén először, majd ezt követően tanévenként év végén önköltséges for-
máról magyar állami ösztöndíjas fiknanszírozásra nyernek átsorolást, amennyiben a felvé-
telt nyert hallgató a beiratkozáskor, a magyar állami ösztöndíjas képzésre átsorolt hallgató
bejelentkezéskor nyilatkozik a magyar állami ösztöndíj feltételeinek vállalásáról.

(5) Önköltséges hallgató� 20�2/20��. tanév őszi félévétől önköltséges képzésre felvételt nyert
hallgató, továbbá azon hallgatók, akik magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre nyertek
felvételt, de a beiratkozáskor a hallgatói szerződés aláírását megtagadták és önköltséges
képzésre iratkoztak be, 20��/20�4. tanévtől pedig azok, akik magyar állami (rész)ösztöndí-
jas képzésre nyertek felvételt, de a beiratkozáskor nem tettsek nyilatkozatot a magyar álla-
mi ösztöndíj feltételeinek vállalásáról, valamint azon hallgatók, akik 20�2/20��. tanév vé-
gén  először,  majd  ezt  követően  tanévenként  év  végén  magyar  állami  (rész)ösztöndíjas
fiknanszírozásról önköltséges formára nyernek átsorolást.

(�) Mindazokat, akiket a magyar állampolgárságú személyeken túl megillet az a jog, hogy az
Nftvv.-ben meghatározotts feltételek szerint az Egyetemen tanulmányokat folytasson magyar
állami (rész)ösztöndíjas és önköltséges képzésben, a ��0. § sorolja föl.

(7) Aki nem tartozik  a (4) bekezdésben meghatározottsak hatálya alá, tanulmányait kizárólag
önköltséges formában folytathatja.

(8) Államilag támogatotts képzésben részt vevő hallgatónak minősül az Nftvv. ��4/D. § (�) be-
kezdésében meghatározotts hallgató.

(9) Kétség  esetén az  államilag támogatotts/  magyar  állami  (rész)ösztöndíjas  képzésben való
részvételre való jogosultságot, vagy ennek hiányát FIR vizsgálat keretében a Tanulmányi
Hivatal végzi.

(�0) A hallgató által a mulasztás és késedelmes teljesítés miatts fikzetendő díjak, a térítési díjak
jogcímeit, feltételeit és mértékét, valamint az önköltség mértékét egy tanév időtartamára,
javaslata alapján a megelőző tanév október �5-ig a Szenátus állapítja meg. Az erre vonat-
kozó döntést az Egyetem honlapján közzé kell tenni.
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Támogatási idő

27�. § 

(�) A támogatási idő meghatározásakor a TVSZ 2�9. §-a, valamint jelen paragrafus (2)–(�) be-
kezdései szerint kell eljárni.

(2) Az Egyetemen a támogatási idő megegyezik az adotts tanulmányok képzési idejével, a kép-
zési támogatási idővel, amely legföljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adotts tanulmá-
nyok képzési ideje. Ha a hallgató a képzési támogatási idő alatts nem tudja befejezni tanul-
mányait, azt költségtérítéses/önköltséges képzési formában folytathatja.

(�) A fogyatékossággal élő hallgató képzési támogatási idejének megnöveléséről – kérelem-
re – az Esélyegyenlőségi Bizottsság javaslata alapján a rektor dönt.

(4) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatotts képzésben való részvételt nem zárja ki a fel-
sőoktatásban szerzetts fokozat és szakképzettsség megléte, azzal, hogy aki egy képzési cik-
lusban magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, további (párhu-
zamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatotts
állami  (rész)ösztöndíjjal  támogatotts képzések számának megfelelő  számú félévet  le  kell
vonni.

(5) Azon hallgatók esetében, akik párhuzamosan folytatotts tanulmányaik közül a korábban
megkezdetts képzésüket 20�2/20�� ősze előtts kezdték meg, a később megkezdetts képzésre
pedig az előbb kezdetts tanulmányok �. félévéig, de legkésőbb 20�2/20�� tanév tavaszi fél-
évében beiratkoztak, a párhuzamosan folytatotts tanulmányok során fölhasznált államilag
támogatotts féléveket továbbra is egy félévként számolhatják el.

(�) Az Nftvv. hatálybalépése után az, aki igazolja, hogy a felsőoktatási intézményben költségté-
rítéses/önköltséges képzésben szerzetts oklevelet, az jogosult igénybe venni a magyar álla-
mi (rész)ösztöndíjas hallgatói képzést. Azoknál, akik 200�. január �-je után felsőoktatásban
szerzetts oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kezdenek újabb felsőfokú tanulmányokat és nem
tudják igazolni, hogy tanulmányaikat önköltség fikzetése melletts folytattsák, – bármely kép-
zési ciklus esetén – azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettsek igénybe államilag támoga-
totts képzésként. E vélelemmel szemben a hallgató a beiratkozást megelőzően igazolással él-
het. Az igazolás elfogadásáról a rektor dönt.

A hallgatókat az Egy�etemen megillető juttaatások fajtái

274. § 

(�) Az Egyetem hallgatóit

(a) hitéleti,
(b) teljesítményalapú,
(c) szociális alapú ösztöndíjak,
(d) doktorandusz ösztöndíj,
(e) intézményi működési költségek fedezésére szolgáló juttsatások,
(f) valamint kulturális vagy sporttsevékenységet előmozdító

támogatások illetik meg.
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(2) Az (�) bekezdésben fölsorolt juttsatások címzetts állami, fönntartói és alapítványi támogatá-
sok.

Hitéleti támogatás

275. § 

(�) A rabbi, valamint a rabbihelyettses szak hallgatói sikeresen befejezetts félévük után a követ-
kező aktív félévben hitéleti támogatásra, mint szociális kiegészítő támogatásra (régebbi ne-
vén� kósersági segély-re) jogosultak annak érdekében, hogy a vallási előírásoknak az étke-
zés területén is eleget tudjanak tenni.

(2) A támogatás odaítélésében az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat nem vesz részt, azt a sza-
kok felelősei határozzák meg. Ezen támogatásra szóló jogosultságot szerzetts hallgatók név-
sorát a szakok felelősei írásban küldik el a Pénzügyi, Gazdasági és Személyzeti Hivatal-
nak.

Teljesítmény alapú ösztöndíjak

27�. § 

(�) Tanulmányi  ösztöndíjban az  Egyetem államilag támogatotts teljes  idejű képzésben részt
vevő hallgatóinak 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapítotts
tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának
megfelelő összeget.

(2) Tanulmányi ösztöndíjat csak nappali tagozatos, teljes idejű képzésben résztvevő hallgatók
kaphatnak.

(�) A  tanulmányi  ösztöndíj  odaítélése  szemeszterenként  történik.  A  tanulmányi  ösztöndíj
összegét a EHÖK az előző félév tanulmányi eredményei alapján, a jobb tanulmányi ered-
ményre ösztönző módon állapítja  meg.  Az  elosztás  módszerét  jelen szabályzat  �00. §-a
részletezi.

(4) Tanulmányi ösztöndíj az első szemeszterüket végző hallgatók részére nem adható.
(5) A tanulmányi ösztöndíjat a második szemesztertől, a EHÖK által meghatározotts elosztás-

ban, külön kérvény beadása nélkül átutalja a hallgató által megadotts bankszámlaszámra a
pénzügyi csoport, ha a hallgató a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározotts mini-
mális kötelező kreditet teljesítettse (�5 kredit) és az előző szemeszter átlageredménye mini-
mum� 4.00.

(�) A más felsőoktatási intézménytől átvetts hallgató abban az esetben kaphat tanulmányi ösz-
töndíjat,  ha  az  előző  intézményében  legalább  két  egymást  követő  félévet  olyan  ered-
ménnyel zárta le, hogy a tanulmányi ösztöndíj számára megállapítható.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

277. § 

(�) Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Szenátusa (a továbbiakban � Szenátus) kezdemé-
nyezésére az illetékes miniszter  nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozhat a kima-
gasló teljesítményt nyújtó, az államilag támogatotts teljes idejű alapképzésben, illetve mes-
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terképzésben részt vevő hallgatók 0,8%-a, de legalább egy fő hallgató részére. Az ösztöndíj
adományozásának rendjét és feltételeit a Kormány határozza meg, és teszi közzé.

(2) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (�0 hónap) időtartamára lehet elnyerni,
amelynek havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapítotts
összeg egy tizedével.

(�) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot min-
den évben rektorhelyettses írja ki. A pályázó hallgatók az utolsó két szemeszterben elért ta-
nulmányi eredmény, tudományos (OTDK) és közösségi tevékenység bemutatását igazoló
pályázati anyagot nyújthatnak be a kiírást végző rektorhelyettses által meghatározotts idő-
pontig.

(4) A Szenátus döntése alapján a rektor a megadotts határidőig javaslatot tesz a miniszternek a
nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására.

(5) Az adotts tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adotts tanévben folyósítha-
tó.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

278. § 

(�) Az OR-ZSE intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjat nem adományoz.

Rendszeres szociális ösztöndíj

279. § 

(�) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi félév-
re biztosítotts, havonta folyósítotts juttsatás. Megállapítása során előnyben részesülnek a hát-
rányos helyzetű hallgatók, a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segély-
ben részesülő, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók.

(2) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az
éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató

(a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatts rászorult, vagy
(b) családfenntartó, vagy
(c) nagycsaládos, vagy
(d) árva.

(�) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az
éves hallgatói normatíva �0%-a, amennyiben a hallgató

(a) hátrányos helyzetű, vagy
(b) gyámsága nagykorúsága miatts szűnt meg, vagy
(c) félárva.

(4) A szociális támogatásra fölhasználható összeg felosztásáról a EHÖK határoz, és javaslatát a
rektor a Szenátus elé terjeszti jóváhagyásra. A támogatás csak a Szenátus által elfogadotts
jegyzőkönyv alapján lehetséges.

(5) A szociális ösztöndíjra vonatkozó hallgatói kérelmeket a EHÖK-nek kell benyújtani min-
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den szemeszter második hónapjának utolsó napjáig. A EHÖK által megszabotts határidő
után beadotts kérelmek elbírálásra nem kerülnek. 

(�) Nem igényelhetnek szociális ösztöndíjat azok a hallgatók, akik félévüket nem teljesítettsék.
(7) A szociális kérvényekhez mindig csatolni kell a 29�–299 §-ok szerinti igazolásokat.
(8) A határidőn túl, vagy a valóságnak meg nem felelő adatokkal beadotts kérelmeket a EHÖK

elutasítja, azokat az adatokat, amelyekhez a kérelmező nem csatolja a megfelelő igazoláso-
kat, nem értékeli. Az elutasítás miatts a hallgató � napon belül írásban fellebbezhet az Or-
szágos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektoránál. A hiányzó igazolások későbbi pótlása nem
lehetséges.

(9) A költségvetési törvényben meghatározotts hallgatói normatíva 20%-ának megfelelő össze-
gű támogatást kap az a hallgató, aki korábban a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló �997. évi XXXI. törvény �9. §-a (2) bekezdése alapján rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben, vagy a törvény korábban hatályos szövege alapján rendsze-
res gyermekvédelmi támogatásban részesült, feltéve, hogy tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos személy; mindkét szülője, illetve a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen,
elvált vagy házastársától külön élő szülője elhunyt; kikerült a nevelésbe vétel alól, illetve
gyámsága nagykorúsága miatts szűnt meg. (Korm. r. 49. § (4) bek.). A támogatásra jogosult
hallgató megfelelő igazolás alapján az intézmény területén történő melegétel-fogyasztás
díjának 50%-át kapja meg.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

280. § 

(�) Azok a hallgatók, akinek szociális helyzete váratlanul súlyosan megromlotts, egyszeri juttsa-
tásként rendkívüli szociális támogatást kérhetnek.

(2) Ha a szociális helyzet romlása, jövedelemének jelentős csökkenése, vagy más anyagi ter-
mészetű esemény miatts következetts be, a kérelemhez csatolni kell a szükséges igazolásokat.
Amennyiben a hallgató szociális helyzetét váratlan krízis vagy veszteség súlyosbítja (halál-
eset, súlyos betegség), a támogatást igazolások nélküli kérelemmel igényelheti.

(�) A rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó kérelmeket első fórumként a EHÖK bírálja
el, majd javaslatát a Szenátus elé terjeszti.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (intézményi rész)

28�. § 

(�) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat a pályázó hallgató szociális
helyzete alapján az ösztöndíjrendszerhez csatlakozotts települési és megyei önkormányza-
tok folyósítják, az illetékes miniszter adományozása alapján.

(2) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülő hallgatók az OR-
ZSE-tól intézményi ösztöndíjrészt kapnak, amelynek havi összege megegyezik az önkor-
mányzati  ösztöndíjrész  összegével,  s  amelynek  forrását  az  intézményi  költségvetésben
megjelölt elkülönítetts összeg fedezi.

(�) A hallgató pályázatának elbírálásában nem vehető fikgyelembe tanulmányi eredménye, ha-
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nem kizárólag csak szociális rászorultsága. Ennek jogosultságát a EHÖK a kifikzetés előtts
megvizsgálja, s amennyiben az ösztöndíjas nem felel meg az ösztöndíj folyósítása feltétele -
inek, az intézmény megszünteti az ösztöndíj kifikzetését.

Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja

282. § 

(�) A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben
képzésben részt vevő hallgató részére – magyar állami ösztöndíjas doktori képzésben részt
vevő hallgatót kivéve – az oktatásért felelős miniszter ösztöndíjat adományoz. Az adomá-
nyozotts ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól.

(2) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel 

(a) más alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvény-
ben meghatározotts hallgatói normatíva éves összege �4%-ának,

(b) doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben e célra
megállapítotts normatíva éves összege egy tizenkettsed részének.

(�) A miniszteri ösztöndíjat az Egyetem fikzeti ki.
(4) Az államilag támogatotts alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben Magyaror-

szágon tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek esetében ezt
két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés előírja, évi �2 hónapra jogosult kollégiumi el-
helyezésre. A két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés alapján Magyarországon önkölt-
séges tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató évi �2 hónapra jogo-
sult kollégiumi elhelyezésre, amelynek díját a miniszteri ösztöndíjából fikzeti.

(5) A nemzetközi szerződés alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyekről a
Balassi Intézet tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket.

(�) Nemzetközi megállapodás alapján részképzésben részt vevő nem magyar állampolgárok
esetében az (�) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az adomá-
nyozotts ösztöndíj a részképzés időtartamára szól.

(7) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, államilag elismert felsőoktatási intézményben
államilag támogatotts képzésben részt vevő hallgató részére – az államilag támogatotts dok-
tori képzésben részt vevő hallgatót kivéve – a felsőoktatásért felelős miniszter tíz hónapra
szóló ösztöndíjat adományozhat. A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a költségve-
tési törvényben meghatározotts hallgatói normatíva �5%-ának.

(8) A. pályázati fölhívásnak tartalmaznia kell �

(a) az ösztöndíj célját,
(b) az ösztöndíjra jogosultak körét,
(c) az ösztöndíjasnak az ösztöndíjjal összefüggésben álló jogait, illetve az őt terhelő köte-

lezettsségeket,
(d) a döntésre jogosultat,
(e) a pályázat lebonyolítóját, illetve a szerződéskötésre jogosultat,
(f) az ösztöndíjas adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettsségeit,
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(g) a pályázati határidők (benyújtás, elbírálás, értesítés) megnevezését és ezek idejét, he-
lyét,

(h) hiánypótlási lehetőséget.

(9) A Magyarországon költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő nem magyar állam-
polgárságú  hallgató  részére  tanévenként  a  felsőoktatásért  felelős  miniszter  ösztöndíjat
adományozhat.

(�0) A pályázatot – a költségvetési törvényben meghatározotts keretek közötts – a felsőoktatá-
sért felelős miniszter írja ki, és a felsőoktatásért felelős miniszter által kijelölt szervezet bo-
nyolítja le.

(��) A pályázat elbírálására a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat és a pályázók tanul-
mányi teljesítménye alapján kerül sor.

(�2) A pályázatokat a TH-ban kell  benyújtani.  A pályázatokat a Tanulmányi, Vizsgaügyi és
Szociális Bizottsság rangsorolja, a rangsorolt pályázatokat továbbítják a (�0) bekezdés sze-
rinti szervezethez. A felsőoktatásért felelős miniszter a rangsorolás és a (��) bekezdésben
megállapítotts elvek alapján – szükség szerint szakértők bevonásával – dönt a pályázatok-
ról.

(��) A pályázati fölhívást a felsőoktatásért felelős minisztérium honlapján közzé kell tenni, to-
vábbá el kell juttsatni minden felsőoktatási intézménybe.

(�4) A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számítotts �0. nap.
(�5) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó azon hallgató támogatási ideje, aki korábban ál -

lamilag támogatotts alapképzésben vetts részt és államilag támogatotts mesterképzésre vettsék
fel, két félévvel megnövekedik.

(��) Azt a hallgatót, aki külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelke-
zik, a fikzetendő díjak és a kapotts támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve
azonos kötelezettsségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar állampolgárságú
hallgatót.

(�7) Az ösztöndíj kifikzetésére az (�)–(7) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

Alaptámogatás

28�. § 

(�) Erről a támogatási formáról jelen szabályzat nem rendelkezik.

Szakmai �akorlaton való részvétel támogatása

284. § 

(�) Erről a támogatási formáról jelen szabályzat nem rendelkezik.

Doktorandusz ösztöndíj

285. § 

(�) Az államilag támogatotts teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgatók doktorandusz
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ösztöndíjat kapnak, amelynek havi összege a költségvetési törvényben e célra megállapí-
totts normatíva éves összegének egy tizenkettsed része.

Egy�éb ösztöndíjak

28�. § 

(�) Egyéb, a magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevők, különösen a hátrányos
helyzetű hallgatók, sportolók tanulmányi költségeinek fedezésére szolgáló kiegészítő ösz-
töndíjak az Egyetemen nincsenek.

Je�zet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges
elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fo�atékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő esz-

közök beszerzése

287. § 

(�) Jegyzet-előállítás  támogatása,  elektronikus  tankönyvek,  tananyagok és  a  felkészüléshez
szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók ta-
nulmányait segítő eszközök beszerzése

(2) A tankönyv-  és  jegyzettsámogatás  félévenkénti  egyösszegű juttsatás.  Az  Egyetem a  tan-
könyv- és jegyzettsámogatásra rendelkezésre álló összeget közvetlenül a jogosult hallgatók-
nak juttsatja.

(�) Az Egyetem beiratkozotts hallgatói közül alanyi jogon juthatnak a tankönyv- és jegyzettsá-
mogatáshoz�

(a) az első alap- és/vagy mesterképzésben résztvevő, magyar állampolgárságú, nappali ta-
gozatos hallgatók, illetve a hasonló elbírálás alá eső határon túli hallgatók,

(b) a párhuzamos képzésben részt vevő, magyar állampolgárságú, nappali tagozatos hall-
gatók,

akiknek az Egyetem az elsődleges képzési intézményük.

Kulturális tevékenység, valamint a sporttaevékenység támogatása

288. § 

(�) Az Egyetem részére szervezetts, illetve nyújtotts kulturális tevékenység, rendezvényszerve-
zés, életviteli és tanulmányi tanácsadás intézményi támogatásra tarthat igényt.

(2) A kulturális tevékenységek támogatásáról a Szenátus az EHÖK egyetértésével dönt.
(�) Az Egyetem hallgatói részére szervezetts, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészsé-

ges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás, illetve más sportolás-
sal kapcsolatos tevékenység intézményi támogatásra tarthat igényt.

(4) A sporttsevékenységek támogatásáról a Szenátus az EHÖK egyetértésével dönt.
(5) A  fölhasználható  összeget  rendszeresen  biztosítotts sportolási  lehetőségekre,  egészséges

életmódra nevelésre, és alkalmi rendezvények támogatására is föl lehet használni.
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Kollégium fenntartása, működtetése

289. § 

(�) Az Egyetem nem tart fent kollégiumot.

Kollégiumi férőhely bérlése

290. § 

(�) Az egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató, függetlenül attsól, hogy milyen kép-
zési szakaszra és milyen tanulmányi rend szerinti  képzésre kérte felvételét, és létesítetts
hallgatói jogviszonyt, kérheti elhelyezését a Budapesti Zsidó Hitközség Anna Frank Kollé-
giumában.

(2) A kollégiumi díj összegét minden tanévben a Budapesti Zsidó Hitközség határozza meg.
(�) A kollégiumi elhelyezést egy tanévre, egyéni pályázatokkal lehet igényelni, amit a felvételi

vizsgán, illetve minden tavaszi félév meghatározotts és nyilvánossá tetts időpontjáig lehet
benyújtani a kollégium vezetőjének.

(4) A kérelmeknek tartalmazniuk kell a hallgató tanulmányi adatait (szak, lezárt félévek) és, a
kérelem indoklását.

Hallgatói, valamint a doktori önkormányzatok működésének támogatása

29�. § 

(�) Az Egyetemen a hallgatói érdekek képviseletére – az intézmény részeként – hallgatói ön-
kormányzat működik (EHÖK). A hallgatói önkormányzat működéséhez és a feladatai el-
végzéséhez az Egyetem biztosítja a feltételeket, amelynek jogszerű fölhasználását, a hallga-
tói  önkormányzat  törvényes  működését  ellenőrizni  köteles.  A  hallgatói  önkormányzat
feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az OR-ZSE helyiségeit, berendezése-
it, ha ezzel nem korlátozza az Egyetem működését.

(2) A hallgatói önkormányzat dönt működéséről, a működéséhez biztosítotts anyagi eszközök,
állami támogatás és saját bevételek fölhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, az intézmé-
nyi tájékoztatási rendszer létrehozásáról és működtetéséről. A hallgatói önkormányzat ré-
szére érdekképviseleti tevékenysége körében utasítás nem adható.

(�) A doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét az intézmény részeként működő
doktorandusz önkormányzat (DÖK) látja el. A doktorandusz önkormányzat működéséhez
és a feladatai elvégzéséhez az Egyetem biztosítja a feltételeket, amelynek jogszerű fölhasz-
nálását, a doktorandusz önkormányzat törvényes működését ellenőrizni köteles. A dokto-
randusz önkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az intézmény
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az intézmény működését.

(4) A doktorandusz önkormányzat dönt működéséről, a működéséhez biztosítotts anyagi esz-
közök, állami támogatás és saját bevételek fölhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, az
intézményi tájékoztatási rendszer létrehozásáról és működtetéséről. A doktorandusz ön-
kormányzat részére érdekképviseleti tevékenysége körében utasítás nem adható.
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Hallgatói tanácsadó szervezetek működésének támogatása

292. § 

(�) Az Egyetemen nem működik hallgatói tanácsadó szervezet.

Lakhatási támogatás

29�. § 

(�) Lakhatási támogatásban az a nappali tagozatos hallgató részesülhet, aki

(a) nem rendelkezik lakóhellyel a képzés helyén, vagy
(b) bérelt lakóhellyel rendelkezik a képzés helyén, vagy
(c) nem részesül kollégiumi elhelyezésben, a kollégiumi elhelyezés iránti kérelmét elutasí-

tottsák, és
(d) hátrányos helyzetű, vagy gyermekgondozási segélyt kap, vagy egyéb támogatást kap,

vagy fogyatékossággal élő hallgató.

(2) A lakhatási támogatás iránti kérelmet az EHÖK a rendszeres szociális támogatás iránti ké-
relem keretein belül, az EHÖK küldöttsgyűlése által elfogadotts pontrendszer alapján bírálja
el. A lakhatási támogatás a megítélt rendszeres szociális támogatással együtts kerül folyósí-
tásra.

Hallgatói térítési díjak

Az államilag támogatotta képzés térítési díjai

Nftv.  48.  §  (2)  A  felsőoktatási  intézmény tanévenként  köteles  önköltséges  képzésre  átsorolni  azt  a  magyar  állami
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallga -
tói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem a 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt,
nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, és nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a Kor-
mány rendeletében meghatározottak szerint – megállapított tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdé -
se szerinti nyilatkozatát visszavonja.
[…]
116. § (8) […] A 2016/2017-es tanévet megelőzően tanulmányait megkezdő, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támoga -
tott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt,
nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, illetve az intézmény szerve-
zeti és működési szabályzatában ajánlott tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdés szerinti nyilatkoza-
tát visszavonja, a felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni.

294. § 

(�) Az államilag támogatotts hallgatói létszámkeret terhére fölvetts hallgatók képzésének költsé-
geit – ha a törvény másképp nem rendelkezik – az állami költségvetés viseli.

(2) Az államilag támogatotts képzés keretében a hallgatók ingyenesen

(a) vehetnek részt a képesítési követelmények teljesítéséhez szükséges előadásokon, fog-
lalkozásokon, gyakorlatokon,

(b) ismételhetik meg egy alkalommal a sikertelen beszámolókat, vizsgákat,
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(c) vehetik igénybe a könyvtár (beiratkozási díj van), informatikai terem, s más a képzés-
hez tartozó kisegítő egységek (sport- és szabadidős tevékenységek) szolgáltatásait,

(d) vehetnek részt tanulmányi és életpálya tanácsadásban,
(e) iratkozhatnak be, valamint

kapják meg a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okiratot
első alkalommal.

(�) Az  Országos  Rabbiképző-Zsidó  Egyetem egységes,  osztatlan  képzésében  (rabbi  szak)  a
hallgató tizenkét féléven át folytathat államilag támogatotts tanulmányokat. Más szakokon
a támogatási idő 4 – � – 8 félév (+2 félév).

(4) Az államilag támogatotts képzésben részt vehet az a hallgató is, aki korábban már szerzetts
oklevelet valamely felsőoktatási intézményben.

(5) Az a hallgató, aki kimerítettse az állam által fiknanszírozotts támogatási időt, tanulmányait
csak költségtérítéses formában folytathatja.

(�) 20�5. szeptember 0�-től az Egyetem tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt
a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatotts képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó
két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem az
Nftvv. 8�. §-ának (�) és (4) bekezdésében meghatározotts külföldi képzésben vetts részt, ha
nem szerzetts legalább tizennyolc kreditet, és nem érte el az intézmény szervezeti és műkö-
dési szabályzatában – a Kormány rendeletében meghatározottsak szerint – megállapítotts ta-
nulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát visszavon-
ja.

(7) Az Egyetem ugyanígy köteles eljárni azokkal a hallgatókkal szemben is, akik 20��/20�7-es
tanévet megelőzően kezdték meg felsőoktatási tanulmányaikat magyar állami (rész)ösztön-
díjjal támogatotts képzésben, s az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszo-
nyuk  nem szünetelt,  nem szerezték  meg  legalább  az  ajánlotts tantervben  előírt  kredit-
mennyiség ötven százalékát,  illetve az Egyetem Szervezeti  és Működési  Szabályzatában
ajánlotts tanulmányi átlagot.

VHR. 11. § (2) A felsőoktatási intézményben a hallgató által a mulasztás és késedelmes teljesítés miatt fizetendő díjak,
a térítési díjak jogcímeit, feltételeit és mértékét, valamint a kollégiumi díjat, és az Nftv. 46. § (3) bekezdése és 83. §-a
alapján az önköltség, illetve a költségtérítés mértékét egy tanév időtartamára kell megállapítani, továbbá az intéz -
ményben szokásos módon közzé kell tenni.

Az államilag nem támogatotta képzés költségtérítése

295. § 

(�) A költségtérítés összegét az Egyetem Szenátusa határozza meg úgy, hogy annak összege
lehetőleg ne legyen kevesebb, mint a szakmai feladatra számítotts folyó kiadások egy hall-
gatóra jutó hányadának 50%-a. A költségtérítés összegét jelen szabályzat �04. §-a állapítja
meg.

(2) A nemzeti felsőoktatási törvény lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók fikzetési kötelezettssé-
gük teljesítéséhez mentességet, kedvezményt, részletfikzetési lehetőséget kapjanak a kor-
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mányrendeletben meghatározotts feltételek és szabályok szerint. Figyelembe véve a fikzetési
kötelezettsségeket jelenleg támogatotts és költségtérítéses képzésben�

(a) tanulmányi alapon mentesség adható,
(b) a képzési hozzájárulás befikzetése, 
(c) a költségtérítés befikzetése,
(d) a törvényben szereplő térítési díj alól,
(e) szociális alapon részletfikzetési lehetőség, halasztás adható,
(f) a képzési hozzájárulás,
(g) a költségtérítés, valamint 
(h) a térítési díj esetében,
(i) nem adható mentesség és egyéb kedvezmény a mulasztási és késedelmes teljesítési díj

megfikzetése alól.

(�) Az Egyetem Szenátusa – a hallgató írásbeli és megalapozotts kérelmére, amelyet a Tanul-
mányi Hivatalban a rektornak címezve kell benyújtani – jogosult dönteni a költségtérítéses
képzésben részt vevő hallgató költségtérítésének kedvezményeiről, a részletfikzetés engedé-
lyezéséről.

(4) A költségtérítés összegét az Egyetem a szak meghirdetésekor nyilvánossá teszi, a felvételt
nyert hallgatókkal költségtérítési szerződést köt, amelyben rögzítik a költségtérítés össze-
gét, befikzetésének módját, stb. (Vö. � �04. §)

(5) A tanulmányok második és további éveiben a költségtérítés összege legföljebb az előző
tanévben megállapítotts költségtérítésnek a KSH által előző évre vonatkozóan közzétetts fo-
gyasztói árindexszel növelt összege lehet. A költségtérítés összegét a megelőző tanév má-
jus ��-éig az intézményben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

A hallgatók szociális helyzetének meghatározásának rendje

29�. § 

(�) Azon támogatások odaítélésekor, melyek esetén a hallgató szociális helyzetét is fikgyelembe
kell venni, a szociális helyzet meghatározása az alábbi tényezők mérlegelésével történik �

(a) a hallgató saját jövedelme;
(b) a hallgató eltartói közösségének egy főre jutó jövedelme;
(c) a hallgató eltartói közösségének egészségügyi helyzete;
(d) árvaság, egykori állami gondozottsság;
(e) a hallgató lakóhelye.

(2) Esetenként más, a szociális helyzetet befolyásoló körülmény is fikgyelembe vehető.
(�) A hallgató helyben lakónak minősül, ha eltartói közössége Budapesten lakik, vagy önálló

budapesti lakása van.

297. § 

(�) Eltartói közösség tagjának minősül a hallgató és mindazon személyek, akik a hallgatóval
egy háztartásban életvitelszerűen együtts élnek, és őket a hallgatóhoz rokoni vagy élettsársi
kapcsolat fűzi.
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(2) Az eltartói közösség fönnállását – a szülői kapcsolatot kivéve – megfelelő módon igazolni
kell.

298. § 

(�) A hallgató és az eltartói közösség jövedelmének megállapításánál fikgyelembe kell venni va-
lamennyi nettsó (adózás utáni) jövedelmet.

(2) Az (�) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez �

(a) a kizárólag tanulmányi alapon megállapítotts támogatás;
(b) az árvaellátás;
(c) az árvaellátottsak címén adotts özvegyi nyugdíj ;
(d) a gyermekgondozási segély;
(e) a gyermeknevelési támogatás;
(f) a családi pótlék;
(g) a terhességi-gyermekágyi segély;
(h) a gyermekgondozási díj.

(�) Az eltartói közösség egy főre eső jövedelmét az eltartói közösség az (�)–(2) bekezdésekben
leírt módon meghatározotts összjövedelmének, és az eltartói közösség létszámnak hányado-
sa adja.

A szociális helyzet igazolása

299. § 

(�) Amennyiben a hallgató rendszeres szociális támogatást kíván igényelni, köteles a félév ne-
gyedik hetének végéig a 29�–298 §-ok szerinti szociális helyzetét az előírt formanyomtat-
vány, és az ahhoz szükséges mellékletek benyújtásával igazolni.

(2) A kérelmek fölhasználásánál az adatvédelmi szabályok rendelkezéseit be kell tartani.
(�) A hallgató szociális helyzetében beálló, a rendszeres szociális támogatás megvonását ered-

ményező változásokról köteles az Egyetemet �5 napon belül tájékoztatni.
(4) Amennyiben a hallgató szociális helyzetében a félév során, az (�) bekezdésben foglalt ha-

táridő eltelte után olyan változás áll be, amely indokolttsá teszi, hogy támogatást igényel-
jen, a változás igazolásával párhuzamosan, rendszeres szociális támogatás megállapítása
iránti kérelmet adhat be.

(5) A szociális helyzet igazolásakor a hallgató fegyelmi és büntetőjogi, az igazolásban érintetts
személyek büntetőjogi felelősséggel tartoznak.

Tanulmányi ösztöndíj kiszámítási segédlete

�00. § 

(�) A maximális tanulmányi ösztöndíj a mindenkori garantált minimálbér ¼-e lehet. A mini-
mális pedig a minimálbér �/�0-e.

ösztöndíjsávok Ft-ban a köztük lévő különbség
Ft-ban

átlag feletts kreditindexből számítotts %
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4,9 95–�00

4,8 90–95

4,7 85–90

4,� 80–85

4,5 70–80

4,� �0–70

a minimálbér �0%-a 4,� 50–�0

Kreditindex=
∑ (teljesítetta kredit×érdemjegy )

30

Korrigált kreditindex=
kreditindex×teljesítet kredit összesen

vállalt kredit összesen

(2) A korrigált kreditindex egy félévre vonatkozik. A hallgató leckekönyvébe a félév lezárása-
kor be kell jegyezni a félév során szerzetts kreditpontok összegét, valamint a korrigált kre-
ditindexet.

(�) Az adotts félévi ösztöndíjak megállapításának alapja az előző félévi korrigált kreditindex,
melyet a TH bocsát az EHÖK rendelkezésére.

Vizsgadíjak és e�éb térítések

�0�. § 

Díjtétel Mérték

Leckekönyv hitelesítetts másolatának kiadása 51000 Ft

Leckekönyv-kivonat hitelesítetts másolatának kiadása �1000 Ft/félév

Sikeres vizsga ismétlése �1000 Ft/alkalom

Javító- és ismétlő vizsga/ díja (a 2. vizsgától) (aláírás, beszámoló, gyakorlati
jegy, kollokvium, szigorlat ismétlése) �1000 Ft/alkalom

Szigorlat ismétlése �000 Ft/alkalom

Záróvizsga ismétlése �51000 Ft/alkalom

Leckekönyv másodlat (új leckekönyv kiadása) �1000 Ft/alkalom

Leckekönyv határidőn túli leadása az első héten 500 Ft/nap

Leckekönyv határidőn túli leadása a második héttsől �1200 Ft/nap

Diplomamunka határidőn túli leadása az első héten 500 Ft/nap

Diplomamunka határidőn túli leadása a második héttsől �1200 Ft/nap
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Díjtétel Mérték

Külön nyelvoktatáson való részvétel (vizsgalehetőség nélkül!) �1000 Ft/óra

Tantárgyfölvétel/leadás határidőn túl + 2 hét �1000 Ft/tárgy

Egy db. kreditpont megszerzése (a maximális �� kreditponton felül
illetve vendéghallgatónak)

�1000 Ft/félév

Kreditbefogadási díj kreditenként �1000 Ft/kredit

Kreditbefogadási díj kreditenként munkarend-változtatás esetén �0 Ft/kredit

Munkarend-változtatási kérelem benyújtásának díja 51000 Ft

Szakváltási kérelem benyújtásának díja 51000 Ft

Korábbi tanulmányokról kért hiteles tematika kiállítási díja �1000 Ft/tárgy

Kötelező adatszolgáltatás határidőn túli pótlása 41000 Ft/alkalom

Kérelem határidőn túli benyújtása 41000 Ft/alkalom

Pénzügyi tétel / önköltség határidőn túli teljesítésének díja 51000 Ft

Engedélyezetts tandíjmentesség / mérséklés adminisztrációjának díja �01000 Ft

Szolgáltatási díjak

�02. § 

Díjtétel Mérték

Oklevélmásolat magyarul 51000 Ft + 21000 Ft illeték

Oklevélmásolat idegen nyelven �1500 Ft + 21000 Ft illeték

Egy�éb díjak

�0�. § 

Díjtétel Mérték

Állandó diákigazolvány térítési díja költségmentes

Ideiglenes diákigazolvány kiállításának díja �00 Ft

Hallgatói jogviszony, illetve egyéb igazolás kiál-
lításának díja

�00 Ft

Fénymásolás (A/4) 20 Ft/lap

Fénymásolás (A/�) �0 Ft/lap
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A képzési hozzájárulás összege (Ft/félév)

�04. § 

államilag támogatott képzés
(legföljebb 12 szemeszter)

részidejű képzés (esti, levelező)

felekezeti szociális munkás
egyházi/felekezeti közösségszervező 751000

zsidó kultúrtörténet �001000

költségtérítéses képzés nappali és részidejű képzés (esti, levelező)

BA szakok �501000

MA szakok 4�01000

Minden térítésköteles (képzési hozzájárulást, illetve költségtérítést fikzető) hallgatóval az Egyetem
tanulmányi szerződést köt, melyet minden tanév elején meg kell kötni.
A fikzetési kötelezettsség szociálisan indokolt (kellő mértékben igazolt!) esetben félévi két részlet-
ben is fikzethető. Az első részlet a beiratkozáskor, a második a félév �. hónapjának végéig fikzetendő.
A befikzetés történhet postán az Egyetem által kiadotts készpénz átutalási megbízáson, banki átuta-
lással, vagy közvetlenül az Egyetem pénztárában.
Fizetési kedvezményt – megfelelően igazolt rászorultság esetén, egyéni kérelemre – a Szenátus, a
Tanulmányi Hivatalban beadotts, a rektornak címzetts kérelemre adhat. Az adotts kedvezményt írás-
ba kell foglalni az időtartam és a kedvezmény mértékének megjelölésével és hallgatót, valamint a
pénzügyi csoportot értesíteni kell erről.

Költségtérítési szerződés mintaszövege

�05. § 

Költségtérítési szerződés

amely létrejötts egyrészről az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (�084 Budapest, Scheiber Sán-
dor utca 2, adószám� �81�8�1��5-�-42, képviselő� Dr. Vajda Károly rektor), továbbiakban az Egye-
tem, másrészről �

Név�
Anyja neve�
Születési hely, idő�
Lakcím�
Szem.ig. szám�
Adóazonosító jel �
TAJ- szám�
FIR azonosító�
EÜR-azonosító�
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(továbbiakban� Hallgató) közötts az alulírotts helyen és időben az alábbi feltételekkel �

�. A jelen Szerződést a felek a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. törvény, az 5�/2007
(III.2�.) Kormányrendelet, valamint az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának Hallgatói Követelményrendszer című alfejezetében foglaltak ismeretében kö-
töttsék.

2. A felek rögzítik, hogy a Hallgató a……………tanév …….félévétől kezdődően költségtérítéses kép-
zésben  folytatja  tanulmányait  az  Országos  Rabbiképző-Zsidó  Egyetem ……………………..szakán
…………….. munkarendben. A képzés időtartama a mintatanterv alapján …….. félév. A képzéssel
megszerezhető képzettsség megnevezése� ……………………………

�. A Hallgató a fenti képzésen költségtérítéses formában az alábbi jogcímen folytatja tanulmánya-
it �

• Felvételt vagy átvételt nyert költségtérítéses képzésre, vagy
• tanulmányi okból költségtérítéses képzésre letts átsorolva, vagy
• államilag támogatotts félévek számának kimerítése miatts az adotts képzésről költségtérítéses
képzésre letts átsorolva.

4. A Hallgató számára meghatározotts költségtérítési díj a 2. pontban megadotts félévben…………..
Ft/félév, azaz …………………………. forint/félév. A következő évek költségtérítési díja legföljebb az
előző évben megállapítotts költségtérítésnek a KSH által előző évre vonatkozóan közzétetts fogyasz-
tói árindex-szel növelt összege lehet. A félévre megállapítotts összeg �0 kredit felvételére vonatko-
zik, a hallgató tényleges költségtérítési díja a fölvetts kreditek arányában állapítható meg, az �.
pontban jelzetts egyetemi szabályzatnak megfelelően.
5. A Hallgató tudomásul veszi, hogy az �. pontban jelzetts jogszabályokban és az egyetemi szabály-
zatban, illetve az Egyetem más szabályzatában rögzítetts kötelezettsségek elmulasztása, vagy kése-
delmes teljesítése esetén az Egyetem egyéb díjakat és térítéseket is megállapíthat.
�. A Hallgatónak a költségtérítési díjat postai csekken vagy banki átutalással kell teljesíteni, ha ez
határidőben nem történik meg, a hallgató jogviszonya megszűnik.
7. A Hallgató kötelezettsséget vállal a költségtérítési díj megfikzetésére, és tudomásul veszi, hogy a
beiratkozás, félévkezdés érvényessé válásának feltétele, hogy a költségtérítési díjat határidőn belül
hiánytalanul megfikzesse.
Az Egyetem kijelenti, hogy amennyiben a Hallgató a költségtérítési díjat határidőn belül megfikze-
ti, úgy beiratkozása, az adotts félévre való bejelentkezése elfogadásra kerül.
A Hallgató tudomásul veszi, hogy ha költségtérítési díj megfikzetésére vonatkozó kötelezettsségének
határidőn belül nem, vagy nem teljesen tesz eleget, akkor beiratkozását, félévkezdését az Egyetem
nem fogadja el, kivéve a 8. pontban lévő esetet.
8. Az Egyetem tájékoztatja a hallgatót, hogy a 4. és 5. pontban jelzetts díjak és térítések fikzetése te-
kintetében a Hallgató kedvezményeket, illetve mentességeket kérhet az �. pontban jelzetts jogsza-
bályban és az egyetemi szabályzatban rögzítetts feltételek fönnállása esetén. A mentesség, illetve a
kedvezmény iránti kérelem elbírálása után hozotts döntésről a Tanulmányi Hivatal írásban tájékoz-
tatja a Hallgatót.
9. Az Egyetem tájékoztatja a Hallgatót, hogy az �. pontban jelzetts egyetemi szabályzatban rögzí-
tetts feltételek fönnállása esetén az Egyetem a befikzetetts költségtérítési díj 80%-át visszafikzeti, ha a
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Hallgató a szorgalmi időszak megkezdését követő hónap utolsó napjáig írásban bejelenti, hogy
megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát. Ezen határidő jogvesztő, utána a Hallgató
semmilyen visszafikzetésre nem formálhat jogot.
�0. Az Egyetem kötelezettsséget vállal, hogy a Hallgatónak az államilag támogatotts hallgatókkal
megegyező módon nyújt lehetőséget tanulmányi folytatására és az oklevél megszerzésére. A Hall-
gató teljesítményének ellenőrzése és értékelése az Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata elő-
írásainak megfelelően történik.
��. A Hallgató kijelenti, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, azok esetleges változásáról
a Tanulmányi Hivatalt értesíti.
�2. Jelen szerződés a Hallgató 2. pontban foglalt szakon létesítetts hallgatói jogviszonyának fönnál-
lásáig érvényes, melyet az Egyetem a jogviszony megszűnését követő 5 éven át köteles megőrizni.
A felek a jelen Szerződés értelmezése során a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. tör-
vény, valamint a vonatkozó jogszabályok, illetve az egyetemi szabályzatok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóvá-
hagyóan írják alá.

Budapest, ..............................................

……………………………… ………………………………….
Hallgató Prof. Dr. Vajda Károly

rektor

V. Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat

A szabályzat kodifidkációs célja

�0�. § 

(�) A Hallgatói Fegyelmi és kártérítési Szabályzat (a továbbiakban � HFSZ) célja a szabályzat
hatálya alá tartozó hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapítása során kö-
vetendő eljárás, valamint a felek jogainak és kötelezettsségeinek meghatározása.

A HFSZ hatálya

�07. § 

(�) A HFSZ hatálya fiknanszírozási és oktatási formától függetlenül kiterjed az Egyetemen fo-
lyó valamennyi képzésen tanulmányokat folytató magyar és – a hatályos jogszabályi ren-
delkezések szerint – nem magyar állampolgárságú hallgatók fegyelmi és kártérítési ügyei-
re.

(2) A HFSZ hatálya kiterjed továbbá
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(a) azokra a hallgatókra, akiknek hallgatói jogviszonya szünetel, de cselekményükkel fe-
gyelmi vétséget vagy károkozást követtsek el,

(b) azon hallgatók fegyelmi és kártérítési ügyeire, akiknek hallgatói jogviszonya az utolsó
képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján megszűnt, de a záró-
vizsgát még nem teljesítettsék,

(c) a gyakorlati képzés keretében elkövetetts kötelességszegésre és károkozásra.

(�) Ha a hallgató a szakképzésről szóló törvény alapján a gyakorlati képzés szervezőjével hall -
gatói szerződést kötötts, akkor a gyakorlati képzés szervezőjének, illetve a hallgatónak oko-
zotts kár megtérítésére a szakképzési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kapcsolódó dokumentumok

�08. § 

(�) A HFSZ-hez kapcsolódó jogszabályok�

(a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. törvény (a továbbiakban� Nftvv.),
(b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 20��. évi V. törvény (a továbbiakban� Ptk),
(c) A büntető törvénykönyvről szóló 20�2. évi C. törvény,
(d) közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi

CXL. törvény (a továbbiakban� Ket),
(e) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-

szerről szóló 20�2. évi II. törvény.

Fogalmak

�09. § 

(�) A HFSZ értelmében�

(a) Hallgató :::� az (�) és (2) bekezdésben meghatározotts személyek együttsesen.
(b) Fe�elmi vétség :::�

i. A hallgató által hallgatói jogviszonyát érintő jogszabályokban, az egyetemi szabály-
zatban, utasításban, egyéb dokumentumban meghatározotts kötelesség vétkes és sú-
lyos megszegése.

ii. Fegyelmi vétség az oktatás rendje elleni vétség is, amikor a hallgató az intézmény-
ben az oktatás rendjét, az előadásokat, szemináriumokat, egyéb foglakozásokat, illet-
ve  vizsgákat súlyosan vagy ismételt  módon megzavarja,  illetve az oktatás  rendje
szempontjából  jelentős,  de  a TVSZ-ben nem rendezetts előírást,  szabályt  súlyosan
vagy ismételten megsérti.

iii. Az oktatás rendje elleni vétségnek tekintendő továbbá az egyetem oktatójának vagy
ügykörében eljáró más dolgozójának a hallgató által a hallgató tanulmányi és vizs-
gakötelezettssége  szempontjából  lényeges  körülmény  tekintetében  történő  megté-
vesztése.

iv. Fegyelmi vétség a hallgató olyan egyetemen kívüli magatartása is, amely a hallgatói
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jogállással összeegyeztethetetlen, az Egyetem jó hírnevét súlyosan sérti vagy veszé-
lyezteti.

v. Az  Egyetem és  a  felsőoktatás  kötelező érvényű magatartási  szabályainak  súlyos,
vagy többszöri megsértése.

(c) Vétkesség:::� vétkes az, aki nem tesz meg mindent, ami az adotts helyzetben általában el-
várható letts volna a jogsértés elkerülésére. A vétkesség fokozatai � szándékosság, gon-
datlanság.

(d) Szándékosság:::� szándékosan cselekszik, aki magatartásának következményeit kívánja,
vagy e következményekbe belenyugszik

(e) Gondatlanság:::� gondatlanul cselekszik, aki előre látja a magatartásának lehetséges kö-
vetkezményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy cselekménye lehetsé-
ges következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható fikgyelmet vagy körül-
tekintést elmulasztottsa

(f) Kár:::� vagyoni kárnak minősül a felmerült kár, tehát az az érték, amellyel a károsult
meglévő vagyona a károkozás következtében csökkent, a kár elhárításával összefüg-
gésben felmerült indokolt költség, valamint az elmaradt vagyoni előny; nem vagyoni
kár alatts a károsult személyiségében, testi épségében való sérülés, kár értendő

(g) Egy�etemlegesség:::� Ha többen közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttsal szemben
egyetemleges. A károkozók a kárt egymás közötts magatartásuk felróhatósága arányá-
ban, ha ez nem megállapítható, közrehatásuk arányában viselik. Ha a közrehatás ará-
nyát sem lehet megállapítani, a kárt a károkozók egymás közötts egyenlő arányban vi-
selik.  Súlyos  kötelezettsségszegés�  azt,  hogy  valamely  kötelezettsség  megszegése
lényegesnek minősül-e a fegyelmi jogkör gyakorlója dönti el.

(2) Nem tekinthető fegyelmi vétségnek az olyan kötelességszegés, amelyhez a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat fűz hátrányos következményeket.

Fe�elmi felelősség

Fe�elmi büntetések és intézkedések

Büntetések

��0. § 

(�) A hallgató fegyelmi határozatban a következő büntetésekben részesíthető �

(a) megrovás,
(b) szigorú megrovás,
(c) kedvezményes tanulmányi rendre, a párhuzamos képzésben való részvételre (párhuza-

mos hallgatói jogviszony), illetve az áthallgatásra (vendéghallgatói jogviszony) vonat-
kozó engedélyek megvonása, illetve időtartamának csökkentése,

(d) a Térítési és juttsatási szabályzatban meghatározotts kedvezmények és juttsatások – leg-
följebb hat hónap időtartamra szóló – csökkentése, illetőleg megvonása,

(e) határozotts időre – legföljebb két félévre – szóló eltiltás a tanulmányok folytatásától (el-
tiltás a záróvizsgától),
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(f) kizárás az Egyetemről.

A fe�elmi büntetések kiszabása

���. § 

(�) A ��0. §  (�) bekezdés  (d) albekezdésben meghatározotts büntetés időtartama az � hónapot
nem haladhatja meg, a juttsatáscsökkentés legkisebb mértéke �0% lehet. Fegyelmi büntetés-
ként szociális támogatást nem lehet megvonni.

(2) A ��0. § (�) bekezdés (e) albekezdése szerinti tanulmányok folytatásától eltiltás büntetését
kell  alkalmazni közokirat-hamisítás bűncselekmény elkövetésének jogerős megállapítása
esetén.

(�) Állami ösztöndíjjal rendelkező külföldi hallgatók esetében a ��0. § (�) bekezdése (c), (d) és
(e) albekezdésében meghatározotts fegyelmi büntetés nem szabható ki.

(4) A ��0. § (�) bekezdés (e) és (f) albekezdésében meghatározotts büntetés kiszabása együtts jár
a hallgatói jogviszonnyal összefüggő juttsatások, kedvezmények végleges, illetve időszakos
megvonásával. Az (e) albekezdésben meghatározotts esetben a hallgatói jogviszony szüne-
tel.

(5) A hallgató kizárása esetén az általa befikzetetts költségtérítés/önköltség nem fikzethető vissza
és a hallgató a kizárás évét követő 2 felvételi eljárásban nem vehet részt.

(�) A fegyelmi eljárás megindítását, illetve a fegyelmi büntetés kiszabását a hallgató tanulmá-
nyi teljesítménye nem befolyásolja. A fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjék
a cselekmény összes körülményéhez, különösen a cselekmény súlyához, a hallgató vétkes-
ségének fokához, a jogsértő magatartás ismétléséhez, sérelmet szenvedettsek köréhez, a kö-
vetkezményekhez, valamint az enyhítő és súlyosbító körülményekhez.

(7) A fegyelmi büntetés tényét a hallgató törzslapjára rá kell vezetni.

Intézkedések

Fi�elmeztetés

��2. § 

(�) Fegyelmi büntetés kiszabása helyetts – a fegyelmi eljárás megszüntetése melletts – fikgyel-
meztetés alkalmazható, ha az elkövetetts fegyelmi vétség az eset összes körülményeire –
különösen a cselekmény indítékára és az elkövetés vagy mulasztás módjára a fegyelmi vét-
sége elkövetését követően tanúsítotts megbánására – tekintettsel olyan csekély súlyú, hogy a
legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása is szükségtelen és a fikgyelmeztetéstől is kellő ne-
velő és megelőző hatás várható.

(2) Nem szabad fikgyelmeztetést alkalmazni, ha az ügyben büntető vagy szabályértési eljárás
indult.

(�) A fikgyelmeztetéssel a fegyelmi jogkör gyakorlója fölhívja a hallgató fikgyelmét magatartá-
sának helytelenségére, továbbá arra, hogy a jövőben tartózkodjék minden olyan cselek-
ménytől, amely fegyelmi eljárásra adhat alapot.
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(4) A fikgyelmeztetés nem fegyelmi büntetés. A fikgyelmeztetés ellen az általános szabályok sze-
rint lehet jogorvoslattsal élni.

(5) A szabályosan lefolytatotts fegyelmi tárgyalást követően a  Fegyelmi  Bizottsság zárt ülésen
dönthet a fikgyelmeztetésről.

(�) A fikgyelmeztetés tényét a hallgató írásbeli értesítését követően a Fegyelmi Bizottsság elnöke
rávezeti a fegyelmi iratokra.

A tanulmányok ideiglenes fölfüggesztése

���. § 

(�) Ha ugyanabban az ügyben a hallgató ellen büntetőeljárás folyik, a fegyelmi eljárást föl kell
függeszteni. Ebben az esetben a Fegyelmi Bizottsság az eljárás fölfüggesztésével egy időben
dönthet  arról,  hogy a  hallgató  a  büntetőeljárás  jogerős  befejezéséig tanulmányait  nem
folytathatja (a továbbiakban� a tanulmányok ideiglenes fölfüggesztése). Ha a hallgató ellen
büntetőeljárás indult, a fegyelmi eljárásra irányadó határidőket a büntetőeljárás jogerős
befejezésétől kell számítani. A fegyelmi eljárás fölfüggesztésére vonatkozó döntést a bi-
zottsság elnöke írásban közli a hallgatóval.

��4. § 

(�) A fegyelmi eljárásban részt vevő személyek és testületek �

(a) a Fegyelmi Bizottsság elnöke (a továbbiakban� FB elnök);
(b) az FB mint az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója;
(c) Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsság mint a másodfokú fegyelmi jogkör gyakor-

lója.

(2) Nem vehet részt a fegyelmi eljárásban döntéshozóként az, akitől az ügy elfogulatlan elbírá-
lása nem várható, így különösen az �

(a) aki a megtámadotts döntést hozta, vagy a döntés hozatalban részt vetts (ez a rendelkezés
a másodfokú eljárásban irányadó),

(b) aki a fegyelmi eljárás alá vont hallgató vagy az a pontban meghatározotts személy kö-
zeli hozzátartozója vagy hozzátartozója a Ptk.8.§ (�) bekezdés �. és 2. pontja szerint,

(c) akitől az ügy tárgyilagos, elfogulatlan elbírálása egyéb ok miatts nem várható el

(�) Az FB tagjai az összeférhetetlenséget kötelesek az elnöknek bejelenteni. Az összeférhetet-
lenségről a Fegyelmi Bizottsság zárt ülésen határoz. Az elnök összeférhetetlenségéről a rek-
tor dönt.

(4) Az eljárás alá vont hallgató a fegyelmi eljárásban résztvevővel döntéshozóval szembeni el-
fogultsági kifogását az első tárgyalás lezárásáig közölheti az FB elnökével. Az elfogultsági
kifogás bejelentése során a hallgató köteles a kifogását indokolni, s a bizottsság fölhívására
azt igazolni.

(5) A fegyelmi eljárásból való kizárásra vonatkozó rendelkezést a jegyzőkönyvvezetőre is al-
kalmazni kell.

(�) Összeférhetetlenség esetén az új személy kijelölése kérdésében – a tagok, a titkár esetén az
elnök javaslatára – a rektor határoz.
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Fe�elmi Bizottaság

��5. § 

(�) A fegyelmi jogkört első fokon a Fegyelmi Bizottsság gyakorolja.
(2) A Bizottsság fölépítését és működési alapelveit a Szervezeti és Működési Rend ��. §-a szabá-

lyozza.

Képviselet

���. § 

(�) A fegyelmi eljárásban a hallgató, illetve meghatalmazottsja külön és együtts is eljárhat. Meg-
hatalmazás  csak  írásban  adható.  Az  meghatalmazásra  egyebekben  a  Ptk.  szabályai  az
irányadók.

A fe�elmi eljárás

A fe�elmi eljárás megindítása és az ü�intézési határidő

��7. § 

(�) A fegyelmi eljárás írásbeli bejelentésre vagy hivatalos tudomásszerzés alapján indul. A fe-
gyelmi eljárást az oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettses
írásban rendeli el, amelyről a Fegyelmi Bizottsság elnökét írásban értesíti, s fölhívja, hogy
folytassa le az eljárást.

(2) A fegyelmi eljárás lefolytatásáról – az indok megjelölésével – a hallgatót, illetve meghatal -
mazottsját (képviselő), az FB tagjait, továbbá az írásbeli bejelentést tevő személyt írásban
kell értesítenie a Fegyelmi Bizottsság elnökének. A fegyelmi eljárást elrendelő értesítés tar-
talmazza a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét, lakcímét, telefonszámát, hallgatói kód-
ját, az évfolyam, tagozat, szak megjelölését, valamint az eljárás alapjául szolgáló cselek-
mény rövid leírását. Az értesítésben föl kell hívni a hallgató fikgyelmét arra, hogy az eljárás
során meghatalmazottsat vehet igénybe. Az írásbeli bejelentést tevő személy a továbbiak-
ban az eljárásban nem vehet részt ezen minőségében, annak azonban nincs akadálya, hogy
a bizottsság őt tanúként vagy sértettsként hallgassa meg. A bejelentő nem jogosult az iratok-
ba betekinteni, továbbá a bizottsság döntéséről sem kell őt tájékoztatni.

(�) Ha a hallgató több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, az az intézmény
jogosult a fegyelmi eljárás lefolytatására, amelyhez kapcsolódó kötelességét megszegte, il-
letve amelynek sérelmére a cselekményt elkövettse. Ilyen esetben az eljáró intézmény fe-
gyelmi bizottssága az eljárás megindulásáról a másik intézményt értesíti.

(4) Ha hallgató kezdeményezte a fegyelmi eljárást, azt el kell rendelni, és le kell folytatni.
(5) Nincs helye a fegyelmi eljárás megindításának, ha a hallgatót az őt irányító oktató vagy

más alkalmazotts utasítottsa fegyelmi vétséget megvalósító magatartás tanúsítása. 
(�) Nem lehet fegyelmi eljárást elrendelni, ha a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult személy

a fegyelmi vétségről már több, mint egy hónapja hivatalosan tudomást szerzetts, illetőleg a
fegyelmi vétség elkövetése óta öt hónap eltelt.

– 2�2 –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

(7) �

(8) Ha a fegyelmi eljárás során bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merül fel, az FB
elnöke a bizottsság döntése alapján feljelentést tehet.

(9) A fegyelmi eljárást a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni. A Fegyelmi Bizottsságnak
törekednie kell arra, hogy még azon szemeszter végéig, amelyben a fegyelmi eljárást elren-
delték, határozatát meghozza.

A fe�elmi eljárás fölfüggesztése

��8. § 

(�) Ha ugyanabban az ügyben a hallgató ellen büntetőeljárás folyik, annak jogerős befejezésé-
ig a fegyelmi eljárást föl kell függeszteni. Legföljebb az akadály megszűnéséig föl kell füg-
geszteni az eljárást abban az esetben is, ha a hallgató tárgyaláson való részvétele, meghall -
gatása  önhibáján  kívüli  igazolt  okból  nem  lehetséges.  Az  eljárást  föl  lehet  továbbá
függeszteni kormányrendelettsel elrendelt egészségügyi vagy egyéb az Egyetem működésé-
re is kiható veszélyhelyzet esetén, annak megszűnéséig.

Idézés a tár�alásra

��9. § 

(�) A tárgyalásra az eljárás alá vont hallgatót, illetve meghatalmazottsját írásban kell megidéz-
ni. Szükség esetén a tárgyalásra tanú és szakértő is megidézhető. Az idézést a Felügyelő Bi -
zottsság elnöke küldi meg a hallgatónak.

(2) Az idézésben meg kell jelölni a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét, évfolyamát, szak-
ját, a fegyelmi tárgyalás helyét és idejét, valamint azt is, hogy a megidézetts személyt mi-
lyen minőségben idézik. A megidézettsek fikgyelmét föl kell hívni arra is, hogy személyi azo-
nosságukat a tárgyaláson hitelt érdemlően bizonyítani kell.

(�) Az idézésben a fegyelmi eljárás alá vont hallgatót tájékoztatni kell arról, hogy jogában áll
védekezését szóban vagy írásban előadni, föl kell hívni a fikgyelmét arra, hogy bizonyítási
indítvánnyal élhet, jogi képviselő közreműködését veheti igénybe, valamint arra is, hogy
sem az ő, sem a jogi képviselő távolmaradása a fegyelmi tárgyalás megtartását és a határo-
zathozatalt nem akadályozza. 

(4) Az eljárás alá vont hallgatót tájékoztatni kell továbbá arról is, hogy ha távolmaradásának
menthető indokát igazolja, meghallgatására �5 napon belül új időpontot kell kitűzni.

(5) A meghívást úgy kell közölni, hogy azt az idézetts a megjelenésének megkönnyítése érde-
kében a meghallgatást megelőzően legalább öt nappal megkapja.

� Törölte a Szenátus 2020. május 25-i digitális ülése.
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A tár�alás

A tár�alás lefolytatása

�20. § 

(�) A fegyelmi eljárás során tárgyalást kell tartani.
(2) A fegyelmi tárgyalást az FB elnöke vezeti. Az elnök ügyel a HFSZ rendelkezéseinek meg-

tartására,  a  tárgyalás  rendjének  megóvására  és  gondoskodik  arról,  hogy  az  eljárásban
résztvevő személyek jogaikat gyakorolhassák.

(�) A Bizottsság elnöke a megjelentek számbavétele és személyazonosságuk igazolása után –
ha a fegyelmi tárgyalásnak nincs akadálya – megnyitja a tárgyalást és fölkéri a tanúkat a
helyiség elhagyására.

(4) Az FB elnöke ismerteti a fegyelmi tárgyalás alapjául szolgáló adatokat, iratokat. Ezt köve-
tően a Bizottsság elsőként meghallgatja az eljárás alá vont hallgatót, vagy annak képviselő-
jét. Az eljárás során lehetővé kell tenni, hogy a hallgató álláspontját, védekezését előadja,
továbbá, hogy bizonyítási indítvánnyal éljen.

(5) A fegyelmi eljárás alá vont hallgató meghallgatása alatts az ugyanazon fegyelmi eljárás alá
vont – még ki nem hallgatotts – más hallgatók, valamint a tanúk nem lehetnek jelen.

(�) Ha a fegyelmi eljárás alá vont hallgató a fegyelmi vétség elkövetését a tárgyaláson beisme-
ri és e beismeréshez nem fér kétség, a további bizonyítást mellőzni lehet.

(7) Az eljárás alá vont hallgató, illetve meghatalmazottsja az idézés kézhezvételét követően a
határozat meghozataláig terjedő időben az FB elnökéhez intézetts előzetes kérésére, vele
egyeztetetts időpontban az Egyetem helyiségében betekinthet az eljárás irataiba, arról föl-
jegyzéseket és másolatot készíthet, észrevételt tehet a tárgyaláson elhangzottsakra, kérdést
intézhet a meghallgatotts személyhez és bizonyítási indítványt terjeszthet elő. Ha a hallgató
bizonyítási kérelmét elutasítják, annak indokát a fegyelmi határozatban meg kell jelölni,
kivéve, ha az kerül megállapításra, hogy a hallgató nem követetts el vétséget.

(8) �

Igazolás

�2�. § 

(�) Ha a hallgató az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibán kívül elmulasztotts,
igazolási kérelmet nyújthat be. A kérelmet az elmulasztotts határnaptól, illetve az elmulasz-
totts határidő utolsó napjától számítotts nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Ha a mulasz-
tás a hallgatónak később jutotts tudomására, a határidő a tudomásra jutáskor, akadályozta-
tás  esetén  az  akadály  megszűnésének  napjától  kezdődik.  Az  elmulasztotts határnaptól,
illetve az elmulasztotts határidő utolsó napjától számítotts három hónapon túl igazolási ké-
relmet nem lehet előterjeszteni. A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel
egyidejűleg pótolni kell az elmulasztotts cselekményt is, amennyiben ennek feltételei fönn-

� Törölte a Szenátus 2020. május 25-i digitális ülése.
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állnak. Ebben az esetben a tárgyalás megismételhető, az időközben megtetts intézkedéseket,
meghozotts határozatot felül kell vizsgálni, szükség esetén hatályon kívül kell helyezni.

Bizonyítás

�22. § 

(�) Ha a tényállás tisztázása érdekében további bizonyítás válik szükségessé, a Bizottsság tanút,
szakértőt hallgat meg, illetve beszerzi a bizonyítékul szolgáló szükséges iratokat.

(2) A tanútól meg kell kérdezni, hogy az ügyben érdekelt vagy elfogult-e, fikgyelmeztetni kell
az igazmondás kötelezettsségére és a hamis tanúzás következményeire.

(�) A tanú meghallgatása alatts a még meg nem hallgatotts tanú nem lehet jelen. Ha a tanú val-
lomása a fegyelmi eljárás alá vont hallgató védekezésével vagy más tanúk vallomásával el-
lentétes, ennek tisztázását szembesítéssel kell megkísérelni.

(4) Az FB határozatát kizárólag a fegyelmi tárgyaláson közvetlenül megvizsgált bizonyítékok-
ra alapozhatja. Kétséget kizáróan nem bizonyítotts tényt a fegyelmi eljárás alá vont hallgató
terhére értékelni nem lehet.

Je�zőkönyv, az ü�iratok kezelése

�2�. § 

(�) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvvezetőt az eljárást el-
rendelő rektorhelyettses jelöli ki. A jegyzőkönyvet a Bizottsság elnöke és a jegyzőkönyvve-
zető írja alá.

(2) A tárgyaláson elhangzottsak hangfelvétel útján is rögzíthetőek. Hangfelvétel esetén legké-
sőbb nyolc munkanapon belül  el  kell  készíteni  az írásbeli  jegyzőkönyvet.  Ha a jegyző-
könyv hangfelvétel alapján készül, föl kell tüntetni a jegyzőkönyv írásba foglalásának nap-
ját, és az eljárás alá vont hallgató részére azt meg kell küldeni az írásba foglalást követő 8
napon belül. A hallgató személyesen is átveheti a jegyzőkönyvet, ez esetben aláírásával
igazolnia kell annak átvételét és annak idejét.

(�) A jegyzőkönyv tartalmazza�

(a) az eljáró bizottsság megnevezését, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot;
(b) a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját, illetve azt, hogy az hangfelvétel alap-

ján került-e leírásra;
(c) a meghallgatotts személy személyi adatait, lakcímét, eljárásbeli minőségét;
(d) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat (pl. jogorvoslati nyilatkozat) és megálla-

pításokat;
(e) az ügy eldöntése szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat.

(4) Az eljárás alá vont hallgató a jegyzőkönyv kiegészítését vagy helyesbítését kérheti a saját
nyilatkozatát érintően.

(5) Nem lehet betekinteni a határozat tervezetébe, a zárt tanácskozásról készült jegyzőkönyv-
be, az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratba. Ezen jegyzőkönyvet, iratot az FB
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nem köteles megküldeni az eljárás alá vont hallgató részére, aki e körben betekintési jogá-
val sem élhet.

(�) Az ügyiratok iktatására vonatkozó szabályokat az Iratkezelési szabályzat tartalmazza. Az
elkészült jegyzőkönyvet a fegyelmi iratokhoz kell csatolni.

A nyilvánosság biztosítása

�24. § 

(�) A fegyelmi tárgyalás nyilvános. Közérdekből vagy az eljárás alá vont hallgató kérésére Bi-
zottsság a hallgatóságot a tárgyalásról vagy annak egy részéről kizárhatja, illetve az eljárás
adatait zártan kezelheti. A nyilvánosság biztosítása az elnök feladata.

(2) A nyilvánosság kizárása ellen a hallgató kifogással élhet, amelyet az Egyetemi Hallgatói
Felülbírálati Bizottsság az egyetemi EHÖK elnök véleményének kikérését követően  nyolc
napon belül elbírál. Ha a nyilvános tárgyalást a hallgató kérte, a nyilvánosság a hallgató
érdekére hivatkozással nem zárható ki.

A fe�elmi határozat

A határozat meghozatala és tartalma

�25. § 

(�) Az FB a bizonyítási eljárás lefolytatása után a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, zárt
ülésen, szavazással dönt. A bizottsság a határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A zárt
ülésen a Bizottsság elnöke, tagjai, valamint a jegyzőkönyvvezető lehet jelen.

(2) A Bizottsság döntését számozotts határozatba kell foglalni.
(�) Az érdemi határozat �

(4) büntetést kiszabó vagy
(5) fikgyelmeztetést megállapító vagy
(�) fegyelmi eljárást megszüntető határozat lehet a (7) albekezdésben jelzetts kivétellel.

(7) Nem érdemi határozatban dönt a Bizottsság az eljárás fölfüggesztéséről, valamint a tárgya-
lás elnapolásáról, továbbá akkor, amennyiben a jelen szabályzatban foglalt eljárási határ-
időket a bizottsság túllépte, így ennek okán érvényes érdemi döntés meghozatala nélkül
szünteti meg az eljárást.

(8) Büntetést kiszabó határozatot kell hozni, ha az FB megállapítja, hogy az eljárás alá vont
hallgató fegyelmi vétséget követetts el és ezért vele szemben fegyelmi büntetés kiszabását
látja szükségesnek.

(9) A Bizottsság megszüntető határozatot hoz, ha

(a) nem állapítható meg a hallgató vétkessége,
(b) a fegyelmi vétség elkövetése nem bizonyítható,
(c) az elkövetetts cselekmény nem fegyelmi vétség vagy azt nem az eljárás alá vont hallga-

tó követtse el,
(d) a fegyelmi vétség elévült,
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(e) ha az eljárás alapjául szolgáló cselekményt fegyelmi úton már jogerősen elbírálták,
(f) amennyiben a bizottsság a hallgatóval szemben fegyelmi büntetés helyetts fikgyelmezte-

tést alkalmaz.

�2�. § 

(�) A határozat rendelkező részének tartalmaznia kell �

(a) az eljáró bizottsság megnevezését, a határozatszámot,
(b) a fegyelmi felelősségre vont hallgató nevét, személyi adatait, meghatalmazottsjának ne-

vét,
(c) az eljárás tárgyát képező fegyelmi vétség megnevezését,
(d) az alkalmazotts fegyelmi büntetést és annak mértékét,
(e) a határozathozatal helyét és idejét, valamint azt, hogy a tárgyalás nyilvános volt-e,
(f) fölhívást  a fellebbezés  lehetőségéről,  az  annak beadására nyitva álló határidőről  és

módjáról.

(2) A határozat indokolásának tartalmaznia kell �

(a) a megállapítotts tényállást,
(b) a bizonyítékok megjelölését és értékelését, utalni kell azokra az okokra, amelyek miatts

az FB valamely tényt nem talált bizonyítottsnak, vagy amely miatts a felajánlotts bizonyí-
tást mellőzte,

(c) annak kifejtését, hogy az elkövetetts cselekmény milyen vétséget valósít meg, és annak
elkövetésében a hallgató mennyiben vétkes,

(d) a büntetés kiszabásánál fikgyelembe vetts körülményeket,
(e) hivatkozást azokra a rendelkezésekre, szabályzatokra, jogszabályokra, amelyen az  FB

döntése alapszik.

(�) A megszüntető határozat tartalmára a határozat tartalmára vonatkozó rendelkezések érte-
lemszerűen irányadók azzal, hogy az FB által elutasítotts bizonyítási kérelmet nem kell in-
dokolni. A megszüntető határozatban ki kell mondani az eljárás megszüntetését és annak
okát, utalni kell – erre irányuló döntés esetén – a fikgyelmeztetés alkalmazására, továbbá föl
kell hívni a fikgyelmet a fellebbezés benyújtásának lehetőségére, annak határidejére és mód-
jára.

(4) Ha a fegyelmi eljárás nem kizárással vagy nem a tanulmányok folytatásától való eltiltással
fejeződik be, a büntető eljárás kapcsán tanulmányai folytatása alól ideiglenesen fölfüggesz-
tetts hallgatónak módot kell adni az elmulasztotts gyakorlatok, illetőleg vizsgák – hátrányok
nélküli – pótlására. Erről a fegyelmi határozatban rendelkezni kell.

(5) Amennyiben a hallgató a fegyelmi felelősségét nem vitattsa, elegendő egyszerűsítetts fegyel-
mi határozatot hozni. Ez  az (�) bekezdésben foglaltakon túlmenően csupán az eljárás alá
vont hallgató nyilatkozatát, valamint a (2) bekezdés (a) és (c) albekezdéseit tartalmazza.
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A határozat közlése

�27. § 

(�) �

(2) 2

(�) A határozatot a meghozatalától számítotts 8 munkanapon belül írásba kell foglalni és az el-
járás alá vont hallgatóval és annak meghatalmazottsjával igazolható kézbesítés útján közöl-
ni kell.

(4) Az írásba foglalt fegyelmi határozatot és megfelelő számú másolati példányait az eljáró Fe-
gyelmi Bizottsság elnöke írja alá.

(5) A jogerős fegyelmi határozatot el kell küldeni az oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi
ügyekért felelős rektorhelyettsesnek, az EHÖK elnöknek, és mindazoknak az igazgatási és
gazdasági  szervezeti  egységeknek  is,  amelyeknek  a  fegyelmi  büntetés  végrehajtásával
összefüggésben feladataik vannak. 

(�) A határozatot a kézbesítés napján közöltnek kell tekinteni akkor is, ha a kézbesítés azért
hiúsult meg, mert a címzetts vagy meghatalmazottsja a küldeményt nem vettse át („az átvételt
megtagadta” jelzéssel érkezik vissza). Ha a küldemény a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza, az iratot – az ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés második megkí-
sérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettsnek kell tekinteni. Ha tértivevé-
nyes küldemény „ismeretlen”, „elköltözötts” vagy „cím elégtelen” jelzéssel érkezik vissza, a
Fegyelmi Bizottsság elnöke megkeresi a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető ható-
ságot a hallgató lakcímének, levelezési címének vagy egyéb, a küldemény továbbításához
szükséges személyes adat közlése céljából, majd az új adatok birtokában újból megkísérli a
kézbesítést. Amennyiben a küldemény a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető ha-
tóság által közölt címre sem továbbítható, az intézmény további megkeresést nem folytat,
az iratot a hatóság által közölt lakcímre történt kézbesítés megkísérlésének napján közölt-
nek kell tekinteni.

(7) A határozatot egyebekben csak akkor lehet bármely az Egyetemen belüli vagy külső szerv-
nek elküldeni, ha az indokolt hivatalos kérelemmel fordul ez ügyben az FB elnökéhez és az
elnök erre az érintetts hallgató egyidejű értesítése melletts engedélyt ad, kivéve az Nftvv. �.
melléklet  I/B.  fejezete  4.  pontjában  fölsorolt  szerveknek  való  adat  továbbítás  eseteit.
Amennyiben a hallgató a fegyelmi büntetés alól mentesül, erről is értesíteni kell mindazo-
kat, akik a fegyelmi büntetést kiszabó határozatot megkapták.

Jogorvoslat

�28. § 

(�) Az első fokú érdemi határozat ellen a fegyelmi eljárás alá vont hallgató vagy meghatalma-
zottsja a tudomásra jutástól számítotts �5 napon belül jogorvoslattsal (fellebbezés) élhet. A
fellebbezést az Egyetemi Hallgatói  Felülbírálati  Bizottsságnak címezve, írásban,  az indok

� Törölte a Szenátus 2020. május 25-i digitális ülése.
2 Törölte a Szenátus 2020. május 25-i digitális ülése.
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megjelölésével, de az első fokon eljárt fegyelmi bizottsság elnökéhez kell benyújtani, aki a
fellebbezést az első fokú eljárás irataival együtts � munkanapon belül köteles továbbítani az
Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsság elnökének.

(2) A fellebbezési jogról az eljárás alá vont hallgató vagy meghatalmazottsja írásban lemond-
hat. A lemondó nyilatkozatot az FB elnökének kell megküldeni.

(�) A fellebbezésnek a határozatban foglalt rendelkezések végrehajtására halasztó hatálya van.
Ha a fellebbezésre jogosult a határozatnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen él
fellebbezéssel, a határozatnak a fellebbezéssel nem érintetts része jogerőre emelkedik.

(4) A határidőben benyújtotts fellebbezést az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsság bírálja
el. A Bizottsság eljárására vonatkozó szabályokat a Hallgatói követelményrendszer jogor-
voslatra vonatkozó része tartalmazza (jelesül a 207–220. §-ok).

Mentesülés

Mentesülés a fe�elmi büntetés alól

�29. § 

(�) A hallgatót kérelmére az FB a fegyelmi büntetés letöltése előtts – feltéve, hogy a hallgató
időközben újabb fegyelmi vétséget nem követetts el – határozatban mentesítheti a kisza-
botts büntetés fennmaradó része alól.

(2) A mentesítési eljárásra a fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkal-
mazni azzal, hogy a mentesítő határozat érdemi határozatnak tekintendő.

(�) A határozat ellen az általános szabályok szerint van helye jogorvoslatnak.

Mentesülés a fe�elmi büntetés hátrányos következményei alól

��0. § 

(�) A hallgató a fegyelmi büntetéshez fűződő hátrányos következmények alól – kérelem és
erre vonatkozó határozat nélkül – mentesül �
(a) a ��0. § (�) bekezdés (a) és (b) albekezdésében foglalt fegyelmi büntetés esetén a hatá-

rozat jogerőre emelkedésétől számítotts 5 hónap elteltével,
(b) a ��0. § (�) bekezdés (c) és (d) albekezdésében foglalt fegyelmi büntetés esetén a hatá-

rozatban kiszabotts időtartamú büntetés lejártát követő 5 hónap elteltével,
(c) a ��0. § (�) bekezdés (e) albekezdésében foglalt fegyelmi büntetés esetén az eltiltás le-

jártát követő �hónap elteltével
(2) A ��0. §  (�)bekezdésének  (f) albekezdésében foglalt fegyelmi büntetések esetén az eljáró

bizottsság – a volt hallgató kérelmére – mentesítő határozatot hozhat, feltéve, hogy a fe -
gyelmi határozat jogerőre emelkedésétől legalább két év eltelt és a volt hallgató a fegyelmi
vétség elkövetése óta – az Egyetem tudomása szerint – nem tanúsítotts olyan magatartást,
ami fegyelmi vétséget valósítana meg.

(�) A hallgatót kérelmére az FB az (�) és a (2) bekezdésekben foglalt határidők lejárta előtts is
mentesítheti fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól.

(4) Az utólagos mentesítés  feltételeinek megléte esetén a kérelmet  átvetts illetékes személy
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(szerv képviselője)  szóban intézkedik  a  fegyelmi  büntetés  törléséről,  a  nyilvántartásból
(számítógépes) történő kivételéről.

(5) A juttsatás (kedvezmények) újra folyósítására a Tanulmányi  Hivatal ad utasítást a Pénz-
ügyi, Gazdasági és Személyzeti Hivatalnak. Az elmaradt juttsatás utólag semmilyen jogcí-
men nem pótolható.

A kártérítési felelősség

A kártérítési felelősség köre

���. § 

(�) A hallgató a tanulmányi kötelezettsségeinek teljesítésével, magatartásával összefüggésben
az Egyetemnek, illetőleg a gyakorlati oktatásban, szakmai gyakorlaton való részvétel során
a foglalkoztatónak, gyakorlati képzés szervezőnek jogellenesen okozotts kárért, az Nftvv. és a
fegyelmi szabályok szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Mentesül a felelősség alól a
károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.

(2) Az egyetem, illetve a gyakorlati képzés szervezője a hallgató tanulmányaival összefüggés-
ben a hallgatónak okozotts kárért az Nftvv. és a fegyelmi szabályok szerint kártérítési felelős-
séggel tartozik.

(�) A felelősség egyéb kérdéseiben a Ptk. kártérítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A kártérítés mértéke

��2. § 

(�) Gondatlan károkozás esetén a hallgató felelőssége korlátozotts. A kártérítés mértéke nem
haladhatja meg a károkozás napján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér)
egyhavi összegének 50%-a.

(2) Szándékos károkozás esetén a hallgató a teljes kárt köteles megtéríteni. Teljes kártérítési
felelősséggel tartozik a hallgató azokban a dolgokban bekövetkezetts hiányért, amelyeket
jegyzékkel, vagy átvételi elismervénnyel, visszaszolgáltatási, vagy elszámolási kötelezetts-
séggel vetts át, és amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel.
Mentesül a felelősség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok idézte elő.

(�) Ha több hallgató közösen okoz kárt, felelősségük az Egyetemmel szemben egyetemleges,
egymással szemben pedig magatartásuk felróhatóságuk arányában oszlik meg. A kár a kár-
okozók közötts egyenlő arányban oszlik meg, ha magatartásuk felróhatóságának arányát
nem lehet megállapítani.

(4) �01000 Ft felettsi kártérítés esetén a hallgató maximum 5 hónapi részletfikzetési lehetőséget
kérhet. A részletfikzetés tárgyában az eljárás lefolytatására jogosult FB dönt.

(5) Az Egyetem, illetve a gyakorlati képzés szervezője a hallgatónak a hallgatói jogviszonnyal,
gyakorlati képzéssel összefüggésben okozotts kárt a Ptk. rendelkezései szerint köteles meg-
téríteni, azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyetem, illetve a gyakorlati képzés szervezője a fe-
lelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső
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elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan
magatartása okozta.

A kártérítési eljárásban részt vevő személyek és testületek

���. § 

(�) A kártérítési eljárásban részt vevő személyek a testületek �

(a) az FB;
(b) Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsság.

(2) A kizárásra a fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

��4. § 

(�) A kártérítési jogkört első fokon az FB gyakorolja, azzal, hogy az eljárást a rektor írásban
rendeli el.

(2) Az FB minden esetben kikéri a gazdasági vezető véleményét. Amennyiben a károkozás
bármelyik fél részéről a gyakorlati képzés keretében történik, úgy a foglalkoztató bevonása
kötelező.

Egy�szerűsítetta kártérítési eljárás

��5. § 

(�) A hallgató meghallgatása nélkül lehet elsőfokú kártérítési határozatot hozni (egyszerűsí-
tetts kártérítés) azokban az esetekben, amikor a hallgató az elszámolásra és visszaszolgálta-
tási  kötelezettsséggel  átvetts tárgyakban  okozotts kárért  az  egyetemi  szabályzatban  előre
meghatározotts kártérítési  összeget köteles megtéríteni (pl.  elveszetts könyvtári könyvért,
sport felszerelési tárgyért stb.). A hallgató azonban ebben az esetben is élhet jogorvoslati
jogával. Ugyancsak egyszerűsítetts kártérítést kell alkalmazni a kötelező munkabér (mini-
málbér) egyhavi összegének ötven százalékát meg nem haladó kár esetében, ha a hallgató a
károkozást és annak mértékét a kárról fölvetts jegyzőkönyvben elismeri.

A kártérítési eljárás

���. § 

(�) A hallgató által okozotts kárról – amennyiben az nem minősül egyszerűsítetts kártérítési el-
járásnak – a károkozás helyén jegyzőkönyvet kell fölvenni. Ezt a kárt okozó hallgatóval is
alá kell íratni olyan nyilatkozattsal, amely tanúsítja, hogy elismeri-e a károkozás tényét, a
kár összegét és vállalja-e a kár határidőre történő megtérítését. Ilyen tartalmú hallgató ál-
tal aláírt jegyzőkönyv esetén, amennyiben a hallgató határidőre nem fikzeti ki a kártérítés
összegét, tárgyalás tartása, a hallgató meghallgatása nélkül határozat hozható. A határo-
zatban elrendelhető a kártérítési összeg, mint tartozás EÜR-rendszerbe történő bejegyzése.
Amennyiben a hallgató a károkozás tényét, vagy megítélését vitatja, úgy ezt kell a jegyző-
könyvben rögzíteni. A vizsgálat keretében az FB kivizsgáltatja az ügy körülményeit ennek
keretében meghallgatja a hallgatót.
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(2) A hallgató általi károkozás esetén a hallgató vétkességét, a kár bekövetkeztét, annak mér-
tékét az egyetemnek, illetve a gyakorlati képzés szervezőjének, az egyetem, illetve a gya-
korlati képzés szervezője általi károkozás esetén a hallgatónak kell bizonyítania.

(�) A vizsgálat eredményét az FB véleményezésre elküldi a gazdasági vezető, aki javaslatot
tesz a döntésre.

(4) Az FB a rendelkezésre álló iratok alapján, valamint a gazdasági vezető és egyéb szakértők
véleményét fikgyelembe véve a kártérítési felelősség tárgyában határozatban dönt.

(5) Az eljárást egy hónapon belül le kell folytatni. Kivételes esetben, ha az ügy elbírálása ezt
szükségessé teszi, a határidőt az FB további �5 nappal meghosszabbíthatja.

(�) A hallgatót ért kár megtérítését az FB a gazdasági  vezető véleményének meghallgatása
után írásban rendeli el. Ebben részletesen le kell írni a kár jellegét, keletkezésének körül -
ményeit becsült vagy – ha ez ismert – valóságos értékét.

A kártérítési határozat

��7. § 

(�) A kártérítési határozatnak – a fegyelmi határozatról rögzítettseken túlmenően – tartalmaz-
nia kell �

(a) az okozotts kárt,
(b) a megállapítotts kártérítés összegét,
(c) az esetleges részletfikzetési lehetőségét.

(2) A határozat közlésére a fegyelmi eljárásnál meghatározottsakat kell megfelelően alkalmazni
azzal, hogy a határozatot a rektornak is meg kell küldeni.

Jogorvoslat

��8. § 

(�) Az elsőfokú határozat  elleni  jogorvoslatra  a fegyelmi  eljárásnál  meghatározottsakat  kell
megfelelően alkalmazni azzal, hogy a jogorvoslati eljárásról a rektort értesíteni kell.

VI. Hallgatói Balesetvédelmi Szabályzat

A szabályzat kodifidkációs célkitűzése

��9. § 

(�) A Hallgatói  Balesetvédelmi  Szabályzat  (a  továbbiakban  HBSZ)  rendelkezik  az  egyetem
hallgatóira vonatkozó balesetvédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi előírásokról, a hallga-
tók  munkavégzésének,  munka-  és  tűzvédelmi  oktatásának  szabályozásáról,  a  balesettsel
összefüggésben álló hallgatói jogviszony szüneteléséről, a munkabalesetek bejelentéséről
és kivizsgálásáról, valamint a vagyonvédelmi szabályokról.

– 242 –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

A HBSZ hatálya

�40. § 

(�) A HBSZ hatálya az egyetemmel hallgatói jogviszonyban állókra – az intézmény használa-
ta, az elméleti oktatás, szakmai gyakorlat, nyári szünidő alattsi munkavégzés, kutatómunka
és a hallgatói jogviszony fönnállása melletts az Egyetemen végzetts munka esetére –, vala-
mint a hallgatókkal kapcsolatban valamennyi munkatársra kiterjed.

(2) A HBSZ előírásainak megszegése – a cselekmény, mulasztás vagy annak nyomán bekövet-
kezetts eset súlyosságától és jellegétől függően – fegyelmi, szabálysértési, büntető, illetve
polgári jogi eljárást vonhat maga után. 

(�) A HBSZ-ben foglaltak be nem tartása esetén, fegyelmi eljárás indítása esetén a Hallgatói
Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat (a továbbiakban � HFSZ) szerint kell eljárni, amelynek
hatálya kiterjed a hallgatók fegyelmi és kártérítési ügyeire.

A Szabályzat jogszabályi háttaere

�4�. § 

(�) A HBSZ-hez kapcsolódó dokumentumok�

• a nemzeti felsőoktatásról szóló 20��. évi CCIV. törvény (a továbbiakban� Nftvv.),
• munkavédelemről szóló �99�. évi XCIII. törvény,
• a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló �99�. évi XXXI. tör-

vény,
• a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló �0/�99� (XII.�.) BM rendelet.

A hallgató kötelezettaségei

�42. § 

(�) A hallgató köteles az Egyetemen tartózkodása során a használati szabályokat és magatartá-
si követelményeket betartani.

(2) A HBSZ-ben, illetve a helyi előírásokban foglalt követelményeket, az oktató, illetve gya-
korlatot, munkát vezető személy által szóban kiadotts munka-, tűzvédelmi és vagyonvédel-
mi utasításokat be kell tartani.

(�) Baleset, tűzeset, nyilvánvaló bűncselekmény észlelése esetén riasztani kell a

• mentőket a �04
• tűzoltóságot a �05
• rendőrséget a �07 hívószámon.
• A hívás sikertelensége esetén a ��2 segélyhívószámot kell hívni.

(4) A tűzjelzésnek tartalmaznia kell

• a tűzeset pontos helyét, az épület címet (helység, utca, házszám),
• a tűz kiterjedését, a tűzben részt vevő anyagok fajtáját,
• információt a veszélyeztetetts személyekről,
• további veszélyhelyzet kialakulásának lehetőségét,
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• a jelzést adó nevét és a használt telefonszámát.

(5) Az épületben tartózkodókat riasztani kell, és a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel (kézi
tűzoltó készülék, fali tűzcsap) meg kell kísérelni a tűz eloltását.

(�) A hallgatóknak a veszélyhelyzet felszámolásában – életkoruk, egészségi, fikzikai állapotuk
alapján elvárható módon – részt kell venniök, és az erre vonatkozó utasításokat haladékta-
lanul végre kell hajtaniok.

Kötelező érvényű használati szabályok és magatartási követelmények

�4�. § 

(�) A hallgató köteles az előírt helyen és időben oktatásra, tanulásra képes állapotban megje-
lenni.

(2) A hallgató az Egyetem területén tartózkodva mások egészségét és testi épségét, az Egye-
tem vagyonát és a személyek magántulajdonát nem veszélyeztetheti,  környezetszennye-
zést vagy környezetkárosítást nem követhet el.

(�) Minden hallgató jogosult arra, hogy a tanulmányai folytatásához szükséges biztonságos
feltételek a rendelkezésére álljanak.

(4) A hallgató köteles a rendelkezésére bocsátotts oktatási és munkaeszközök biztonságos álla-
potáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és az oktató
utasításai szerint használni.

(5) Az Egyetem székhelyén, beleértve mindkét udvart, dohányozni tilos!
(�) Cigarettsacsikket, egyéb éghető anyagot eldobni, hulladékgyűjtőbe dobni nem szabad.
(7) Nem szabad étkezni az előadókban és a munkaterületeken.
(8) Az Egyetem területén meg kell őrizni a rendet és tisztaságot. A hulladékot a rendelkezésre

álló hulladékgyűjtőknek megfelelően szelektíven kell elhelyezni.
(9) A hallgatónak a baleset, tűzeset, káresemény kialakulásának veszélyét jelentenie kell az

oktatónak vagy az Egyetem bármely dolgozójának.
(�0) Aki az Egyetem termének kulcsát átveszi, a terem elhagyása előtts az elektromos berende-

zések, gépek áramtalanításáról, visszazárásáról köteles gondoskodni.

Ittaas, illetve bódult hallgatóval szembeni eljárás

�44. § 

(�) Amennyiben az oktató, gyakorlatot vezető vagy bármely munkatárs azt észleli, hogy az
egyetem területén, illetve a kihelyezetts oktatási, gyakorlati helyszínen a hallgató ittsas vagy
bódult állapotban van jelen, alkoholszondás vizsgálatot kezdeményezhet.

(2) Az alkoholszondás vizsgálatot a munkaköri leírása szerint arra jogosult végezheti el � tanú
jelenlétében. 

(�) A hallgató az alkoholszondás vizsgálatot megtagadhatja. Pozitív szondázási eredmény ese-
tén kérheti,  hogy végezzenek rajta véralkohol vizsgálatot is.  Pozitív eredmény esetén a
vérvizsgálat költségeit a hallgató viseli.

(4) Pozitív eredmény esetén a hallgatónak el kell hagynia az egyetem területét, illetve a kihe-
lyezetts oktatási, gyakorlati helyszínt. 
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(5) A vizsgálatról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a szondázás eredményét, vagy azt,
hogy a hallgató megtagadta a vizsgálatot. A jegyzőkönyvet megküldik a Fegyelmi Bizotts-
ság (továbbiakban� FB) elnökének.

(�) A Fegyelmi Bizottsság elnöke a hallgató ellen fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

A hallgatók e�etemi munkavégzésének szabályai

�45. § 

(�) A hallgató munkát hallgatói munkaszerződéssel vagy szakmai gyakorlat, gyakorlati képzés
keretén belül végezhet.

(2) Az Egyetemen kívüli munkavégzés esetén a hallgatónak a munkáltató munka-, tűz- és bal-
esetvédelemre vonatkozó szabályozását kell betartania.

(�) Hallgatói munkaszerződéssel történő foglakoztatás esetén a munkaköri orvosi alkalmassá-
got igazoló dokumentumokat a Tanulmányi Hivatalban kell leadni. 

(4) Szakmai gyakorlat, gyakorlati képzés keretében történő munkavégzés során �

(a) A hallgatók nem végezhetnek olyan tevékenységet, amelyre az oktató vagy gyakorlat-
vető nem ad utasítást, vagy megbízást.

(b) A hallgatónak azt a tényt, hogy állapotos vagy fogyatékkal élő, az őt érő kockázatok
helyes megítélése érdekében ajánlatos tudatnia a gyakorlati oktatás vezetőjével.

(c) A hallgató veszélyes munkaeszközt, gépet, berendezést nem kezelhet, illetve ezen nem
dolgozhat, felügyelet nélkül munkát nem végezhet, vegyszert, veszélyes anyagot fel-
ügyelet nélkül nem használhat.

(d) A gyakorlati oktatás, munkavégzés folyamán csak olyan tevékenységet lehet folytatni,
amelyhez a gyakorlat vezetője hozzájárult.

(e) A gyakorlatok során a hallgatók által használható készülékeket, eszközöket a gyakorlat
vezető minden foglalkozás előtts ellenőrzi munkavédelmi szempontból.  Balesetveszé-
lyes, sérült eszközzel, készülékkel a hallgatók még közvetlen felügyelet melletts sem vé-
gezhetnek munkát.

(f) A készülékek kezelési utasításában foglaltakat be kell tartani.
(g) A veszélyes anyagok, vegyszerek kezelésére vonatkozó szabályokat be kell tartani.
(h) A berendezések, eszközök, gépek állagát meg kell óvni. 
(i) A veszélyes környezet biztonsági szabályait be kell tartani.
(j) Egészségügyi kockázatot, veszélyes helyzetet magában rejtő gyakorlat, munkavégzés

során a kiadotts egyéni védőfelszerelést, védőruházatot viselni kell. 
(k) A hallgató felelős a védőfelszerelés állapotának megőrzéséért. A védőeszköz elhaszná-

lódását a gyakorlati oktatás vezetőjének jelenteni kell, a védelemre nem alkalmas vé-
dőeszköz haladéktalan kicserélése érdekében.

(l) A hallgatók az adotts munkakörben foglalkoztatotts dolgozókkal azonos elbírálás alá es-
nek a védőfelszerelés, védőruházat, védőital juttsatás, tisztálkodási és étkezési lehetőség
biztosítása, a szúrópróbaszerű, illetve gyanú miatts kezdeményezetts munkahelyi ittsas-
ságvizsgálat tekintetében.
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Munkabalesetek bejelentése

�4�. § 

(�) A hallgató a gyakorlati foglalkozás, munkavégzés során történt minden balesetét, a tanul-
mányai folytatását nem érintő, munkaidő kieséssel nem járó sérülést és rosszullétet is kö-
teles a gyakorlat vezetőjének vagy az oktatónak bejelenteni.

(2) Ha a sérült bármilyen ok miatts akadályozotts, balesetét nem tudja jelenteni, akkor annak
kell ezt megtennie, aki a sérülésről tudomást szerzetts.

(�) A gyakorlati foglalkozást végző oktató, a munkát irányító minden balesetről, sérülésről,
rosszullétről jegyzőkönyvet vesz föl.

(4) Ha a baleset nem minősül munkabalesetnek, akkor erről a jogorvoslat lehetőségével a hall-
gató értesítést kap.

(5) Nem tekinthető hallgatói balesetnek az a baleset, amely a sérültet nem a gyakorlati okta-
tás, munkavégzés helyszínére menet, illetve az onnan a szálláshelye felé vezető úton éri.

(�) Amennyiben az oktató a hallgatói baleset késedelmesen jelenti, úgy ellene fegyelmi vizsgá-
lat indítható.

Hallgatói rendezvények engedélyeztetési, szervezési szabályai

�47. § 

(�) Az Egyetemen tervezetts rendezvényt legkésőbb a rendezvény előtts �0 nappal kérelmezni
kell, a rendezvényt a rektor engedélyezi.

(2) Az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell �

(a) a tervezetts rendezvény kezdetének és befejezésének várható időpontját, helyszínét;
(b) a rendezvény célját, illetőleg napirendjét;
(c) a rendezvényen résztvevők várható létszámát, a rendezvény zavartalan lebonyolítását

biztosító rendezők számát;
(d) a rendezvényt szervező szerv vagy személyek és a szervezők képviseletére jogosult

személy nevét és címét.

(�) A rendezvény rendjének biztosításáért a szervező felelős. Az Egyetem a rendezvény rend-
jének fenntartásában a szervező kérésére közreműködik, a rendezvényt megzavaró szemé-
lyek eltávolításáról intézkedik.

(4) A rendezvény szervezéséért felelős személy felelős 

(a) annak biztosításáért,  hogy a  résztvevők csak az  engedélyezetts helyiségeket,  tereket
használják, 

(b) a vészhelyzetre való felkészülésért, beleértve

• a tűzoltókészülékek, tűzcsapok helyének megismerését,
• a vészkijáratok kinyitását,
• elsősegélynyújtó hely kijelölését,

– 24� –



Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egy�etem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

(c) annak biztosításáért, hogy 

• a tűzoltó készülékek, tűzcsapok és a
• vészkijáratok hozzáférhetők legyenek.

(5) A kötelező érvényű használati szabályok és magatartási követelmények a rendezvény ide-
jén is érvényesek.

(�) Az Egyetem vagyonvédelemért felelős munkatársa fikgyelmeztetését,  illetve utasításait  a
rendezvény ideje alatts is fikgyelembe kell venni!

(7) Az Egyetem a rendezvény szervezői által, illetve a rendezvény alatts a résztvevők által oko-
zotts kárt megtéríttsetheti, illetve feljelentést tehet.

VII. A rektor gyakorolta méltányosság

�48. § 

(�) A Nftvv. 8�. § (4) bekezdése alapján a rektor különleges méltánylást érdemlő körülmények
esetén – a hallgató külön kérelmére – az önköltséges képzésben részt vevő hallgató esetén
a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezmé-
nyekről, illetve a részletfikzetés engedélyezéséről a Szenátus döntésétől eltérő mértékű hatá-
rozatot is hozhat.

(2) A méltányossági jogkörben meghozotts döntéshez a rektor köteles kikérni az ügy tárgya
szerint érintetts tanszék vagy oktató véleményét.

(�) A rektor különösen a hallgató családi és életkörülményeit befolyásoló rendkívüli és bizo-
nyítotts tények, események esetén gyakorolhat méltányosságot.

(4) Nincs helye méltányosságnak

(a) a felvételt elutasító határozat esetén;
(b) ha a hallgató a saját felróható magatartása vagy mulasztása miatts került rendkívüli

helyzetbe, kivéve, ha a magatartás vagy a mulasztás súlyához képest aránytalan a jog-
következmény.

(5) A rektor méltányossági döntésként tanulmányok teljesítése alól fölmentést nem adhat.

Hatályba léptető záró rendelkezés

�49. § 

(�) Jelen SZMSZ mint a Szervezeti és Működési Rendnek, a Foglalkoztatási Követelményrend-
szernek és a Hallgatói Követelményrendszernek az egybe szerkesztet és módosítotts jog-
anyaga a fönntartó általi elfogadás napján hatályosul.
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E szabályzatot az OR-ZSE szenátussá alakuló Egyetemi Tanácsa 20�9. február hetedikei ülésén el-
fogadta,  a Szenátus 20�9. június huszonnyolcadikán zárult digitális ülésén, illetve 2020. február
huszonnyolcadikai rendes és március huszonhetedikei, május huszonötödikei, és június tizenne-
gyedikei, valamint 202�. június huszonnegyedikei digitális ülésén módosítottsa, a fönntartó pedig
202�. június 29-én e-mail útján lebonyolítotts, írásbeli szavazás során jóváhagyólag elfogadta.

Budapest, 202�. június 29.

…………………………….. ………………………………..
Heisler András dr. Kunos Péter

a MAZSIHISZ elnöke a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója
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