
Az oRszÁco s RABBIKú:v zó -zstu ó E Gy ETEM (BIJDArE ST)

ALAPITO OKIRATA

A Magyarországi Zstdő Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ), illetve jogelődje

fenntartásában 1877 óta működik a magyar egyetemes kultúra részéí képező zsidó kultúra

megóvása, színvonalának növelése, a zstdő szellemi gazdaság gyarupítása érdekében az

Országos Rabbiképző Intézet (ORK]), amely ezennel Országos Rabbiképző - Zsidő

Egyetem (továbbiakban: OR-ZSE, illetve: Intézmény) elnevezéssel

20a4. január 01. napjával

teljes körű igazgatási- és gazdasági önállósággal végzi tevékenysógét.

1. Általános rendelkezések

Azlttíé"mény neve:

Országos Rabbiképző - Zsidő Egyetem (továbbiakban: OR- ZSE, illetve: Intézmény), amely

t z 7877-ben alapított Országos Rabbiképző Intézet teljes körű jogutódja.

Rövidített neve: OR-ZSE.

Az Egyetem az alábbí idegen nyelvű elnevezéseket és rövidítéseket használja:

(a) :(he) ;1t,1]],];,l] n,],?;,,ll;,j 
.']lD.')};,]IJ.'o-]f5].1N;,1-at]]-]) u-],Tn-n,f

(b) (1a) Seminarium Rabbinicum Hungariae-Universitas Hebraica (SRH-UH);
i") (en) Jewish Theological Seminary-University of Jewish Studies, Hungary (JTS
UJSH);
(d) (de) Landesrabbinerseminar-Jüdische Universitát (LRS-ru);
(e) (nl) Landelijke Rabbinale Seminarie-Joodse Universiteit (LRS-JU);
(0 (fr) Séminaire national de formation rabbinique-Université juive (SNR-UJ) ;

(g) (it) Seminario Rabbinico Nazionale-Universitá Ebraica (SRN-UE);
(h) (es) Seminario Rabínico Nacional-Universidad Judía (SRN-UJ)
(i) (ru) HaqrzoHaJIÉHarIpaBBHHcKaáceunnapux-YHnBepcl,lTerenpeücxux
llccneAoBaHuü (HPC-YEH);
0) @l) Narodowe Seminarium Rabinackie-Uniwersytet Zydowski (NSR-UZ);
(k) (cz) Narodní rabínsk} semináíjidovská univerzita OWS-ZU;
(l) (sk) Národn} rabíns§ seminarjidovská univerzita NRS-ZU;
(-) (sl) Nacionalni rabinski seminar-Zidovska univerza O{RS-ZQ;
(n) (ro) Seminarul Rabinic Superior din Budapesta-Universitatea Ebraicá (SRS-
UE);
(o) (hr) Nacionalni rabinski seminar-Zidovsko sveuöili§te (XRS-ZS);
(p) (sr) HaquoHaJIHI4 pa6uHcxIa ceuunap-Xe6pejcrcu yHl{Bep3}iTer (HPC-XY).
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2. Azlntézrlr.ény alapítója és fenntartója

Magyarors zági Zsidő Hitközsé gek S zövetsé ge (rövidítve : MAZ SIHI S Z)

1075 Budapest, Síp u.12.

3. Az Intézmény székhelye

1084 Budapest, Scheiber Sándor utcaZ.

AzIntézmény székhelye a BZSH tulajdonában álló, Budapest"3642a hrsz-ú és természetben

a Budapest, VIII. Somogyi Béla út 26 (bejárat: Scheiber Sándor utca2) szám alattt; valamint

a MAZSIHISZ tulajdonában álló Budapest 36419 hrsz-ú és természetben a Budapest, VIII.

József krt. 27. szém alatti épületek, amelyeket a BZSH és a MAZSIHISZ, mint tulajdonosok,

meghatározatlan időre az Intérménynek használatba adtak. A használaíba adásról külön

dokumentum rendelkezik.

4. Azlntézmény felügyeleti szerve

Az Inténnény törvényességi ellenőrzési jogát - a 201l. évi CCIV. törvény a nemzeti

felsőoktatásróI 65. §-ában foglaltaknak megfelelően - a minisáer láda el.

Az alapitő MAZSIHISZ azIntézmény felett a fenntarlói jogokat gyakoro§a.

5. Az Intézmény j ogállása

Az OR-ZSE olyan egyházi ferrntartású, a Magyarországi Zsidő Hitközségek Szövetsége által

fenntartott, és az Országgyűlés által törvényben (2000. évi CVII, törvény 2.§) elismert és

megerősített, szakrnailag önálló és önkormányzattal rendelkező jogi személy, amely önálló

gazdálkodási jogkönel rendelkezik, és amely az Alapítő áItaljelen ALAPÍTÓ OKIRAT-ban

meghatározott egyhazi felsőoktatási feladatokat lát el.

ó. Működési területe és feladatai

Az Egyetem céIja a magyarországi zsidó vallási élet és a magyaror szági zsidő közösség vallási

és vallás-kulturális karakterének megőrzésére és megerősítésére hivatott, magasan kvalifikált

értelmiségiek képzése. Az Egyetemen folyó tevékenység kettős jellegű: vallási és

tudományos. Zsidó vallási egyetemként, a zsidó vallás a meghatározó, melynek keretei között

a tudományos szabadság nem korlátozhatő. Az Egyetem szuverén intézmény, feladatait az

egyetemi autonómia elve alapján látja el. Feladatait a zsidő vallástudományok kutatásiára,

oktatására és a zsidó vallási hagyományok tanítására alakult szervezeti egységein, tanszékein,
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az Egyetem könyvtárán" stb, keresáül valósítja meg.

Az Egyetem karokra nem tagozódó, hittudományi képzést fol1tató felsőoktatási intézmény

Az Egyetem szewezeti egységei a következők:

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

(l) AzEgyetemen az alábbt csak oktatási feladatot ellátó szervezett egységek működnek

(a) Idegen Nyelvi Lektorátus;
(b) Gyakorlati Szakmódszerlani Központ;
(c) Felnőttk épzési Központ.

(2) AzEgyetem önálló hittudományi doktori iskolája:

aZsidő Vallástudományi Doktori Iskola (DI)

(3) AzEgyetemen a következő oktatást segítő szervezeti egységek működnek:

(a) E gyetem i tanzsinagő ga;
(b) OR-ZSE Nyelwizsga központ;
(c) Egyetemi Könyvtár (Zsidó Könyrtár és Dokumentációs Központ).

(! AzEgyetemen a következő igazgatási, szervezési és részben szolgáItatő feladatot

ellátó hivatalok múködnek:

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

(5) Az Egyetemi zsinagőga az Egyetem integráns része, amely valláspedagógiai

feladatokat lát el és azsinagőgai gyakorlatok helyszíne. E funkcióján tul istentiszteleti

és hitéleti feladatokat is teljesít. Fenntartásáról a MAZSIHISZ gondoskodik.

(6) Az Egyetem működteti az akkreditált OR-ZSE Nyelwizsgaközpontot, amely

államilag akkíeditált vizsgahely. A Nyelwizsgaközpont vizsgáztatásra és

nyelwizsga-bizonyítvány kiadásara j o go sult az alábbi nyelvekből :

o modern héber nyelv: héber, kétnyelvú, általános;
o bibliai héber nyelv: héber, kétnyelvű, szakmai.
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A Nyelwizsgaközpont önálló szervezettel, működési szabáIyzattal és bankszámlával

rendelkezik.

(7) Az Egyetem integrált intézménye az Egyetemi Könyvtár (Zsidő Könyvtar és

Dokumentációs Központ). A Könyltrár nyilvarros és az Egyetemen folyó oktatást és

kutatást támogató kiszolgáló feladatain kívül közgyűjteményi és tudományos

feladatokat is ellát. A Könyüár saját szervezeíi és működési szabáIyzattal (SZMSZ)

rendelkezik.

(8) Az Egyetem doktori képzése az a\<kreditáIt Zsidő Vallástudomrinyi Doktori

Iskolában (DI) folyik. (Tudományág: 8. hittudományok, kódja: D30). A Doktori Iskola

s aj át doktori - é s habi l itác i ó s szab áIy zatIal rendelkezik "

7. Az Intézmény tevékenységi köre

(1) Az Intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei:

o Az Intézmény szervezeti és működési szabáIyzatába felsorolt tudományágakban, a

jóváhagyott képzési és képesítési követelmények szerint alap- és mesterképzést,

osáatlan mesterképzést, tanárképzést, doktori képzést, szakirányir továbbképzést és

felnőttképzést, illetve továbbképzést folytat nappali, esti és levelező tagozaton

(részidős képzés), továbbá e képzési formákban oklevelet ad ki.

o A képzéshezkapcsolódó tudományágakban a vallási területeken tudományos kutatást,

fej lesáést, valamint tudomány s zew ező tevékenys é get v é gez.

o A nemzeti és az egyetemes kultura közvetítésével, a zsidó kultúra művelósével és

fejlesáésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésévelhozzájárul a

hall gatók felkészítéséItez az értelmi sé gi létre.

. Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához sztikséges nemzetközi kapcsolatait

fejlesái és ápolja.

o könyv-, tankönyv-,hangző anyag és jegyzetkiadást, taneszköz fejlesztést végez.

c Az alkalmazásában lévő munkavállalók ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a

vonatkozó j o gszabályok szerint.

o Az Intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesáésével

kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.

. Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési,pénzigyi, gazdasági, műszaki és
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más szolgáltató szervezeti egységeket működtethet.

A felsoroit feladatokat az Intézmény alaptevékenységként, a 9.i) pontban meghatározott

fonásokból látja el.

Az alaptevékenységek TEÁOR szerinti felsorolása:

7 2.20 Tarsadalomtudományi, humán kutatás, fej lesztés

85 .42 felsőfolcu oktatás

85.52 kulturális képzés

85.59 máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

58.1i könyvkiadás

58.14 időszaki kiadvany kiadása

59.20 hangfelvétel kiadása

58. 1 9 kiadói tevékenység

90.0l előadó-művészet

90.02 művészeti kiegészítő tevékenység

91.0 1 könyl.tari, levéltari tevékenység

91.02 múzeumi tevékenység, kulturális öröksóg védelme

91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása, működtetése

Képzési terület, melyeken azlntézmény képzést folytat, illetve folytathat:

11. hittudomány

Szakirányú továbbképzések, melyeken azlriézmény képzést folytat, illetve folytathat:

- zsidó kántorhelyettes;

- zsidó kántor.

A doktori kópzés tudományterülete:

8. hittudomanyok.

(2) Azlntézmény alaptevékenységén kívül kiegészítő tevékenységet v égez az alábblak

szerint:

Az Intéznény az alaptevékenységen kívül jogosult olyan kiegészítő tevékenység

végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra

részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem

nyereségszerzés céljáből végez, Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás,

termék-előállitás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet

terhelő összes kiadást - beleértve azüzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre
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jutó arányos hányadát is - a bevétel fel nem hasznáIhatő részének figyelembevétele

mellett.

Ilyen tevékenységek elsősorban:

o Az államilag finanszírozott felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók számfua olyan

képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési

követelményekben és a tantervben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez.

o költségtérítéses felsőfokú képzés valamennyi képzési szinten és formában.

. Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása.

. Általános továbbképzés, felnőtt oktatás.

o Az országos képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszereíl

kívüli szakképzés folytatása.

o A kópzéshez kapcsolódó tudományágakban ktrtatás és fejlesztés tudományszervezés,

kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadási és egyéb tevékenység.

o Azintézményi infrastruktúraszabadkapacitásainak hasznosítása (pl. oktatást szolgáló

helyiségek bérbeadása).

A kiegészítő tevékenységek TEÁOR szerinti felsorolása:

58.1 1 könyvkiadás

59.20 hangfelvétel kiadása

58.14 időszaki kiadvany kiadása

7 2.20 társadalomtudományi humán kutatás, fej le szté s

85.59 máshova nem sorolt felnőtt- és eg}éb'óktatás

68,20 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetés.

(3) Az Intézmény vállalkozási tevékenysége:

Az Irtézmény alaptevékenységén túlmenően - alap feladatai ellátásanak sérelme

nélkül- jogosult az ALAPÍTÓ Ozunar-ban, valamintaszabályzatbanmeghatározott

feladatkörnek megfelelő vállalkozási tevékenységre, a külön jogszabályban foglaltak

figyelembevételével. Az e tevékenysége keretében végzett szolgáItatás, termék-

előállítás, értékesítéséből szélrmazó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő

összes kiadást - beleértve az územeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó

arányos hányadat is - a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.

Azlntézmény vállalkozási tevékenységi köreinek TEÁOR szerinti felsorolása:

68.20 saját tulajdonú, bérelt ingatian bérbeadás, üzemeltetés
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85.59 máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

93.29 máshova nem sorolható egyéb szőtakoztatás, szabadidős tevékenység

() Az Intézmény non-profit státusza:

Az Intézmény az alaptevékenységét, az alaptevékenységén kívüli kiegészítő

tevékenységeket, valamint aváIlalkozási tevékenységeit nem nyereségszerzés céljából

végzi. Az e tevékenységek során realizált nyereséget vagy az adoLltevékenységi körbe,

v agy az Intézmény felső oktatási, kutatási alaptevékenysé gébe kell vis szaforgatni.

8. Az Intézmény hallgatói |étszáma: az lrúézményben egyszene, egy időben oktatható

hallgatói létszámmaximálisan 300 fő lehet.

9. Az Intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog

(1) Az Intézmény önálló vagyonnal nem rendelkezik. A fenntartáshoz és működtetéshez

sztikséges kiadásokat (beleértve a felújításokat, pótlásokat, fejlesztéseket is)

o állami normatívából,

o a fenntaríő (MAZSIHISZ) saját fonásaiból és pénzeszközeiből (negyedévenkénti

utalással, atátgynegyedév első hónapjának 5. napjáig),

o vállalkozási tevékenységéből befolyó pénzeszközökből,

. 
:rr* 

belföldi-, illetve külfrldi adományokból, támogatásokból, pályázatokból fedezi.
' ,:. ..,

(2) Az Intézmény az Alapítő vagyonának kezelője, ezért a vagyont (elsősorban

ingatlan és a Szervezeti és Működési Szabályzatban - továbbiakban: SZMSZ -

meghatátozott nagy éítékű targyi esrköz) érintő kérdésekben az Alapító egyetértésével

azSZMSZ-ben és egyéb szabáIyzatokban rögzítettek szerint jarhat el.

10. Irányítás, képviseleti jogkör gyakorlása

(1) Az Intézmény működésével és tevékenységeivel kapcsolatos főbb kérdésekben az

SZMSZ-ben rögzítetíek szerint az Alapító dönt, az intézmény rektorának, illetve az

Szenátus véleményének íigyelembe vételével.

(2) Az Intézmóny egyszemélyi felelős vezetője a rektor.
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(3) Az alapítói jogokat az Alapítő képviseletében, az Alapítóval egyetértésben az

Intézmény rektora gyakorolj a, átútázott hatáskörben. Ennek keretében:

képviseli azlntézményt harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más

hatóságok előtt. E jogkörét az ügyek meghatátozott csoportj ára nézve - az SZMSZ-

ben leírtak szerint - átnhazhatja.

Azlntézmény jogi képviselője az Aiapítóval tartós megbízási szerződés szerint együttműködő

ügyvédi iroda. Díjazását az Alapítő áIlapítja meg és biáosítja.

11. Cégiegyzés, aláírási jog

Azlntézmény cégjegyzése úgy történik, hogy az Iftézmény rektora önállóan, vagy a Szenátus

két tagia együttesen azIntézmény neve alatt saját aláításávaI látja el azitatot, aközjegyző

által hite l e s ített al,áír ási c ímp éldánynak me g fe 1 elő en.

Banki utalást két aláíró együttes aláításával kell biztosítani, amelyek közül az egyik aláírő a

cégjegyzésre jogosult, a másik a gazdaságivezető.

A jelen ALAPÍTÓ OKIRAT hatalyba lépésének időponljában azIntézmény cégjegyzésére

jogosult:

Dr. Vajda Károly rektor önállóan, illetve
a Szenátus két tagja együttesen.

|2. T erv ezés-beszámolás

Az Intézmény köteles minden évben a tárgyéure szóló éves gazdálkodási tervet készíteni,

amelyet az Alapítőttoz jővábagyásra a rektor terjesá elő. és amelyet az Alapitő közgyűlése

hagy jóvá.

Azlrúézmény rektora atárgynegyedévet követő hónap 20-ig a negyedéves gazdálkodásról

számszaki beszámolót, majd az éves tevékenységről éves összefoglaló beszámolót (mérleget,

leltár1. stb.) készít, ameiyek elfogadása az Alapítő kizarólagos hatáskörébe tartozik.

13. Kinevezés, munkáltatói jogok gyakorlása

AzIriézmény rektorát a MAZSIHISZ Elöljaíóságának és Közgyűlésének javaslata alapján, a

minisáer felterjesáésére, a köztarsasági elnök nevezi ki, illetve menti fel. Az Intézmény

alkalmazo§ai feiett a munkáltatói jogokat azlrttézmény rektora gyakoro§a.

14.Hatá|yba lépés

Ezen ALAPÍTÓ OKIRAT a 2015. június l-én módosított ós hatályba lépett ALAPÍTÓ
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okIRAT módosításával készült és a módosításokat egységes szerkezetben tartalmazza.

Aláírásának napjan lép hatályba és a visszavonásig érvényes,

Budapest, 202I . jílius 22

',ü"^*

l

a
András

SIHISZ elnöke
dr. kunos péter

a MAZSIHISZ ügyvezető
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