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FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 

 

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a nemzeti felső-

oktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.), valamint a Főiskola Szervezeti 

és Működési Szabályzatának felhatalmazása alapján a Főiskolán folyó oktatási, kutatási, tudo-

mányos tevékenység magas színvonalú biztosítása érdekében az oktatókkal, kutatókkal, taná-

rokkal és egyéb munkavállalókkal szemben támasztott előmeneteli és teljesítménykövetelmé-

nyeket, az alkalmazás feltételeit, az értékelés szempontjait, a díjazás elveit az alábbi szabály-

zatban határozza meg.  

 

I. RÉSZ 

A szabályzat hatálya 

1. § (1) A szabályzat hatálya kiterjed a foglalkoztatási jogviszony alanyaira, így   

a) a Főiskolára, mint munkáltatóra,  

b) a Főiskola valamennyi munkaviszonyban foglalkoztatott oktatójára, kutatójára, tanárára és 

munkavállalójára, ideértve az egyházi személy jogviszonyt is, 

c) a Főiskolával megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló szemé-

lyekre. 

(2) A szabályzat hatálya nem terjed ki a Főiskola köznevelési intézményére. A Főiskola 

köznevelési intézményében foglalkoztatott munkavállalókra az ágazati jogszabályokban rögzí-

tett szabályok alkalmazandóak.1 

(2) A szabályzat szerint kell eljárni  

a) az első alkalmazáskor az álláshely betöltésére való alkalmasság megítélése céljából,  

b) a jogviszony létesítésekor, a foglalkoztatás feltételeinek, tartalmának meghatározása, vala-

mint a jogviszony megszüntetése során,  

c) az oktatók, kutatók, tanárok és más munkavállalók minősítésekor, az általuk végzett munka 

értékelésekor, a folyamatos foglalkoztatásra való alkalmasság elbírálásakor,  

d) a jogszabályokban meghatározott, munkakörhöz kapcsolódó címek adományozásakor.  

(3) Jelen szabályzat rendelkezéseit a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (to-

vábbiakban: Mt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), 

a hatályos jogszabályok, valamint az egyházi előírásokkal összhangban kell alkalmazni.  

                                                           
1 Törölte az 1/2021. (II. 24.) szenátusi határozat 
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(4) A munkaviszonnyal összefüggésben jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekin-

tetében az Mt. rendelkezései az irányadók. 

II. RÉSZ 

A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai 

2. § (1) A Főiskola és a munkavállaló közötti jogviszony munkaviszony. A munkavállalók fog-

lalkoztatására az Mt-t az Nftv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.  

 

(2) A Főiskola a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a jelen Szabályzat keretei 

között a rendeltetésszerű joggyakorlás, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elvének 

figyelembevételével köteles eljárni a foglalkoztatási jogviszony létesítése, fennállása, módosí-

tása és megszüntetése során. Ennek keretében a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult a mun-

kavállalói és a foglalkoztatási jogviszony egyéb alanyai számára munkavégzésre irányuló uta-

sítást adni, a munkavégzést ellenőrizni, a kimagasló, átlagtól eltérő teljesítményt jutalmazni, 

kötelezettségszegést szankcionálni.  

 

(3) Mind a munkáltató, mind a munkavállaló kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, 

körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint 

a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges. 

 

(4) A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt a munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan 

magatartást, amely - különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szerveze-

tében elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, 

jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére.  

 

(5) A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos gazda-

sági és szervezeti érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja. 

 

3. § (1) A Főiskola felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban az 

ügyekben, amelyeket jogszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat nem utal más személy 

vagy testület hatáskörébe. A fenntartó gyakorolja a rektor felett a munkáltatói jogokat, valamint 

az oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatottak és a gazdasági vezető vonatkozásában 

a munkaviszony létestésének, módosításának és megszüntetésének jogát.   

(2) A rektor a Főiskola alaptevékenységének megfelelő működéséért felelős, ennek keretében 

– az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – gyakorolja a foglalkoztatottak felett a munkáltatói 

jogokat, valamint az Nftv. 25. § (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a 

megbízót megillető jogosultságokat.  

(3) A rektor a munkáltatói jogok gyakorlását esetenként vagy az ügyek meghatározott körében 

helyettesére vagy a főiskola vezető beosztású alkalmazottjára átruházhatja. Az átruházott ha-

táskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább.  
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III. RÉSZ 

A munkaviszonyra vonatkozó szabályok 

 

Általános szabályok 

4. § (1) A Főiskolán az oktatással összefüggő feladatok oktatói és tanári, valamint önálló kutatói 

feladatok ellátására létrehozott tudományos kutatói munkakörben láthatók el.  

(2) Az intézmény működésével összefüggő feladatok ellátására igazgatási, pénzügyi-gazdasági, 

ügyintézői, fenntartási üzemviteli munkakörben (a továbbiakban együtt: igazgatási munkakö-

rök) foglalkoztatottakat vesz igénybe. 

(3) A Főiskola által létrehozott köznevelési,2 közművelődési, közgyűjteményi intézménynél 

foglalkoztatottakra az adott ágazatra, feladatra, tevékenységre meghatározott rendelkezéseket 

kell alkalmazni.  

5. § (1) Munkaviszony azzal a személlyel létesíthető, aki büntetlen előéletű, nem áll a tevé-

kenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és rendelkezik az előírt vég-

zettséggel és szakképzettséggel. 

(2) Azt a tényt, hogy a munkaviszonyt létesíteni kívánó személy megfelel a (1) bekezdésben 

meghatározott feltételeknek, az érintett a munkaviszony létrejötte előtt, vagy a munkaviszony 

fennállása alatt a munkáltató írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon 

belül, ha e határidőn belül a munkavállalón kívül álló ok miatt ez nem lehetséges, az ok meg-

szűnését követően haladéktalanul hatósági bizonyítvánnyal igazolja. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott, a büntetlen előéletre és a foglalkozástól eltiltás hiányára 

vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a Főiskolával fennállt korábbi 

megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már 

igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el. 

(4) Ha a munkavállaló igazolja, hogy megfelel a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek, 

a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti 

eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a munkavállaló részére megtéríti. 

(5) Ha a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelést a munkavállaló a bűn-

ügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal nem tudja igazolni, vagy kizáró 

ok egyéb módon a munkáltató tudomására jut, a munkáltató köteles a jogviszonyt haladéktala-

nul, azonnali hatállyal megszüntetni.  

                                                           
2 Törölte az 1/2021. (II. 24.) szenátusi határozat 
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(6) A munkáltató a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzése 

céljából kezeli a munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy, vagy a munkavállaló azon sze-

mélyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány 

tartalmaz. 

(7) A (2) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a munkáltató a munka-

viszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy - munkaviszony létesítése esetén - an-

nak megszűnéséig vagy megszüntetését követő hatodik hónap végéig kezeli. 

 

Munkaviszony létesítése 

6. § (1) A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre, melyet írásba kell foglalni.  

(2) A munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát 

végezni, a munkáltató pedig köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni.  

(3) A munkaviszony tartamát a munkaszerződésben kell meghatározni, ennek hiányában a 

munkaviszony határozatlan időre jön létre. 

(4) A munkaszerződésben rögzíteni kell a munkavállaló alapbérét és a munkakörét.  

(5) A munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatni kell a munkavál-

lalót  

a) a napi munkaidőről, 

b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, 

c) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés nap-

járól, 

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. 

(6) Az (5) bekezdés a)-c), és e)-f) pontjában előírt tájékoztatás munkaviszonyra vonatkozó sza-

bály rendelkezésére történő hivatkozással is megadható. 

(7) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást, valamint a munkaköri leírást a munkakörhöz kapcso-

lódó szabályok figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.  
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(8) A munkaköri leírást szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni és indokolt eset-

ben a szükséges módosításokat el kell végezni.  

(9) A Főiskola – az oktatói és kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatottak kivételével – min-

den munkavállalót próbaidővel alkalmaz. A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azon-

nali hatállyal, írásbeli nyilatkozattal megszüntetheti.  

7. § (1) A munkáltató a munkaszerződésben köteles meghatározni, hogy a munkakör betöltésé-

hez szükséges feltételeket az oktatónak milyen időszak alatt kell teljesítenie, továbbá fel kell 

hívnia a figyelmet a teljesítés elmaradásának jogkövetkezményekre.  

(2) A munkaszerződés elválaszthatatlan részét képezi jelen szakasz (3) bekezdésében megha-

tározott nyilatkozat.  

(3) A munkaszerződés aláírásakor a munkavállaló köteles nyilatkozni a további munkavégzésre 

irányuló jogviszonyairól, valamint az összeférhetetlenségről. A nyilatkozatra a munkáltató kö-

teles felvezetni annak tudomásul vételét, hozzájárulását, illetőleg összeférhetetlenség esetén a 

további jogviszonyra vonatkozó tiltást.  

8. § A Főiskolán való alkalmazás feltétele, hogy a munkavállaló  

a) összeférhetetlenséggel, valamint további munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal, kap-

csolatban nyilatkozatot tett, melyet a munkáltató tudomásul vett. Oktatók esetében oktatói nyi-

latkozatot tett.  

b) részt vett a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton,   

c) részt vett a munka-és tűzvédelmi oktatáson,  

d) megfelel az e szabályzatban meghatározott további követelményeknek. 

 

Az összeférhetetlenség szabályai 

9. § (1) Az oktatók, kutatók, tanárok és egyéb alkalmazottak nem létesíthetnek olyan munka-

végzésre irányuló jogviszonyt, amely a munkaviszony alapján betöltött munkakörükkel 

összeférhetetlen.  

(2) Összeférhetetlen különösen az olyan munkavégzésre irányuló további jogviszony, amely a 

munkavállaló főiskolai alapfeladatainak (oktatás, kutatás, közgyűjteményi tevékenység, igaz-

gatási és gazdasági tevékenység) teljesítését hátráltatja.  

(3) A pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult munkavállaló munkakörével összeférhetetlen  

a) ha az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), 

ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne,  

b) a Főiskolával gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságban betöltött vezetői tisztség-

viselői, felügyelőbizottsági tagság. 
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(4) A munkavállaló 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójá-

nak, ha vele szemben jogszabályban vagy szabályzatban meghatározott összeférhetetlenség 

merül fel. A munkáltató az összeférhetetlenségi nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszi 

vagy megtiltja.  

(5) Ha az összeférhetetlenség ténye a munkáltatói jogkör gyakorlójának a tudomására jut, ha-

ladéktalanul köteles a munkavállalót a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül írásban 

felhívni az összeférhetetlenség megszüntetésére. Amennyiben a munkavállaló e kötelezettsé-

gének a megtiltás, illetve a felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül nem tesz 

eleget, a munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatállyal megszünteti.  

 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének szabályai  

10. § (1) A munkavállaló – amennyiben munkaviszonyával nem összeférhetetlen – munkavég-

zésre irányuló további jogviszonyt létesíthet az alábbiak szerint.  

a) Amennyiben a munkavállaló munkaideje a munkaviszonyban és a munkavégzésre irányuló 

további jogviszonyban - részben vagy egészben - azonos időtartamra esik, a munkavégzésre 

irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. A 

hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető.  

b) A munkavállaló munkaidejét nem érintő munkavégzésre irányuló további jogviszony létesí-

tését – tudományos, művészeti, lektori, szerkesztői tevékenység kivételével - a munkavállaló 

köteles a munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni. A munkáltató összeférhetetlenség, 

vagy jogos érdekének sérelme esetén a további jogviszony létesítését írásban megtiltja. A Fő-

iskolának a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését megtiltó intézkedése ellen 

munkaügyi jogvita kezdeményezhető.  

(2) A további jogviszony bejelentési kötelezettség teljesítését a munkáltató ellenőrizheti, a be-

jelentési kötelezettség elmulasztása esetén a munkáltató a 9. § (5) bekezdésben meghatározot-

tak szerint jár el.  

 

Munkaszerződés, munkakör módosítása 

 

11. § (1) A munkaszerződést a munkáltató és a munkavállaló csak közös megegyezéssel, erre 

irányuló írásbeli megállapodással módosíthatja. 

 

(2) Nincs szükség az (1) bekezdésében meghatározottak alkalmazására, ha a munkaviszony 

módosulása jogszabályon alapul. A munkavállalót a jogviszony módosításáról azonban ilyen 

esetben is írásban kell értesíteni, az értesítést részére elsősorban személyesen kell átadni és az 

átvétel tényét az értesítés munkáltatói példányán igazoltatni kell. Postai úton az értesítést 

tértivevénnyel kell kézbesíteni.  
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12. § (1) A munkakör azon munkák körét tartalmazza, amit a munkavállaló végezni köteles és 

jogosult a munkaviszonya fennállása alatt.  

(2) Ha a munkaszerződés módosítása a munkakör megváltozásával, vagy az eredeti munkakör 

lényeges módosításával jár, akkor a módosítást megelőzően meg kell győződni arról, hogy az 

alkalmazási feltételek az új, illetve a megváltozott munkakör vonatkozásában is fennállnak. A 

munkakör megváltozásakor minden esetben el kell készíteni az új munkaköri leírást. 

 

 

Munkaidő, munkarend 

 

13. §  (1) A teljes napi munkaidő 8 óra.  

 

(2) A munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a munkáltató állapítja meg.  

 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő munkaidőben foglalkoztatottak munkarendjét a mun-

kaköri leírásban kell meghatározni, valamint azt is, ha a munkavállaló kötetlen munkarendben 

dolgozik.  

 

(4) Kötetlen munkaidőben csak az oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatottak, 

továbbá a vezető állású munkavállalók dolgoznak. Amennyiben a munkakör ellátása indokolja, 

kivételes esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója más munkakörben is megállapíthat kötetlen 

munkaidőt. 

(5) A Főiskola a munkaidő megtartását jelenléti íven folyamatosan nyilvántartja.  

 

(6) Keresőképtelenség esetén a munkavállaló köteles ezt a tényt az első munkanapon, amikor 

nem áll munkába, a közvetlen munkahelyi vezetőnek bejelenteni. Hosszabb időtartamú kereső-

képtelenség esetén állapotáról, várható munkába állásának időpontjáról köteles rendszeresen, 

de legalább havonta tájékoztatást adni. 

 

Szabadság 

 

14. § (1) A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három 

hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban 

köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal a szabadság kez-

dete előtt be kell jelentenie.  

 

(2) A Főiskola oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott munkavállalóit az Mt. 117. 

§ - 120. §-ban meghatározottakon túlmenően további évi 15 munkanap pótszabadság illeti meg.  

 

(3) A Főiskola oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott munkavállalói szabadságu-

kat – az (1) bekezdésben meghatározott szabadság kivételével – a tanítási szünetekben kötele-

sek kivenni. 
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Munkabér 

 

15. § (1) Az alapbér mértékét oktatói, illetve tudományos kutatói munkakörben az éves költ-

ségvetésről szóló törvényben meghatározott egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának 

garantált illetménye alapján kell megállapítani, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

2. számú mellékletének alkalmazásával.  

Tanári munkakörben foglalkoztatottak díjazására a Kormány által a pedagógus életpályáról 

szóló – külön törvényben meghatározott – fizetési fokozatok alapul vételével hozott rendelet az 

irányadó.  

Nem oktatók esetében a munkabér a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás függ-

vénye.  

 

(2) Ha a munkavállaló a munkaköri feladatai ellátása mellett oly módon végez más munkavál-

laló munkakörbe tartozó feladatokat, hogy a két munkakörbe tartozó munkavégzés időtartama 

nem különíthető el, a munkavállalót a munkabérén felül külön díjazás (helyettesítési díj) illeti 

meg.  

 

(3) Jutalmazni lehet a munkavállalót, ha tartósan és kiemelkedően jó munkát végez, illetve 

nyugdíjaztatása esetén.  

Külföldi tanulmányút 

16. § A három hónapot meg nem haladó külföldi tanulmányutak, ösztöndíjak idejére a munka-

vállalót a teljes fizetése megilleti, négy hónapon túl fizetés nélküli szabadságot köteles kérni.  

Belföldi kiküldetés 

17. § (1) A munkaviszonyban álló munkavállaló esetén a kiküldetést a rektor engedélyezheti, 

amennyiben az a működési alapfeladattal kapcsolatos, illetve, ha a kiküldetés célja konferen-

cián, tanulmányúton, szakmai továbbképzésen való részvétel.  

(2) A kiküldöttet „kiküldetési rendelvény” alapján megilleti az utazásával kapcsolatban felme-

rült költségek megtérítése. Saját gépkocsi használata esetén, előzetes engedélyezéssel a gépko-

csi hengerűrtartalmának alapnorma átalány értéke alapján számított üzemanyag fogyasztás, 

üzemanyag árként az adóhatóság által közzétett árral számítva, valamint a fenntartási költségek 

megtérítésére mindenkor adómentesen adható kilométerenkénti összeg.  

(3) A kiküldetés idejére, ha a távollét eléri a 6 órát, jogszabályban meghatározott mértékű na-

pidíjat kell fizetni a munkavállaló számára, kivéve, ha a dolgozó étkezését a munkáltató a ki-

küldetés helyszínén biztosítja. Ha a kiküldetés idején a munkavállaló szállodát vesz igénybe, és 

a szállodaköltség a kötelező reggeli árát tartalmazza, a napidíj összege 20 %-kal csökkentendő. 

Tanulmányi szerződés 
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18. § (1) A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támoga-

tást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányo-

kat folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn - de legfel-

jebb 5 éven - keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg.  

(2) Tanulmányi szerződés csak olyan tanulmányokra köthető, amely a Főiskolán ellátott mun-

kakörben hasznosítható és a Főiskola érdekét szolgálja.  

(4) A tanulmányi szerződés megkötésére az Mt. 229. § rendelkezései az irányadók.  

 

IV. RÉSZ 

Az oktatókra, tudományos kutatókra, tanári munkakörben foglalkoztatottakra vonat-

kozó külön szabályok 

Az oktatói munkakörök, a munkaköri címek 

19. § (1) Az oktatói feladat oktatói munkakörre létesített munkaviszonyban vagy megbízási 

jogviszonyban látható el. Az oktatói munkakörben való foglalkoztatáshoz legalább mesterfo-

kozat szükséges.   

(2) Az oktatói feladatok és a tudományos kutatói feladatok egy munkakörben is elláthatók, eb-

ben az esetben a munkaszerződésben kell meghatározni, hogy az egyes feladatokat a foglalkoz-

tatás munkaidejének milyen hányadában kell ellátni. 

(3) Megbízási jogviszony keretében az oktatói feladat akkor látható el, ha a tevékenység jellege 

ezt megengedi, továbbá a végzett munkára fordított idő nem haladja meg a teljes munkaidő 

hatvan százalékát (a továbbiakban: óraadó oktató). Megbízási jogviszony létesíthető továbbá 

az eseti, nem rendszeres oktatói feladatokra. Óraadó oktató alkalmazására csak akkor kerülhet 

sor, ha azt az adott oktatási szervezeti egység oktatási feladatai indokolják. 

(4) A Főiskolán megbízási jogviszony azzal létesíthető, illetve tartható fenn, aki büntetlen elő-

életű, és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a 

megbízási jogviszony irányul.  

(5) Azt a tényt, hogy az (4) bekezdésben meghatározott kizáró ok nem áll fenn a kiállítástól 

számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni.  

(6) Amennyiben Főiskola olyan személlyel létesít megbízási jogviszonyt,  

a) akinek büntetlen előélete egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonya tekintetében feltétel, 

illetőleg  

b) felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára 

tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el a 

büntetlen előélet igazolására irányuló hatósági bizonyítvány beszerzése alól a megbízott a Fő-
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iskolával létesítendő megbízási jogviszony tekintetében mentesül. A büntetlen előéletet felté-

telező munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony fennállásának tényét a megbízási szerződés-

ben rögzíteni kell.  

(7) A megbízási jogviszonyt a Főiskola azonnali hatállyal megszünteti, amennyiben  

a) a megbízott a (5) bekezdésben foglalt kötelezettségének a szabályszerű felhívástól számított 

tizenöt munkanapon belül sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása 

rajta kívül álló ok következménye, vagy  

b) a rektor a kizáró ok fennállását a hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja. 

(8) A rektor a (4) bekezdésben meghatározottak alapján megismert személyes adatokat - a ki-

záró ok fennállásának megállapítása céljából - 

a) a megbízási jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig, 

b) a megbízási jogviszony létesítése és fennállása esetén a megbízási jogviszony megszűnéséig 

kezeli. 

20. § A Főiskolán az alábbi oktatói munkakörök létesíthetőek:  

a) tanársegéd, 

b) adjunktus,  

c) főiskolai docens,  

d) főiskolai illetve egyetemi tanár, 

e) mesteroktató. 

21. § (1) Oktatói, kutatói munkakörben az alkalmazható, aki az e szabályzatban meghatározott 

általános feltételeken túl megfelel  

a) az oktatói, kutatói követelményeknek, 

b) a vonatkozó egyházi előírásoknak,  

c) aki a katolikus egyházzal teljes közösségben van, 

d) teológiai tárgyak tanítása esetén rendelkezik hitoktatási engedéllyel.  

(2) A 20. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek alól a nem teológiai tárgyak 

oktatói és kutatói esetében a fenntartó felmentést adhat.  

22. § (1) Az oktatói munkakörben történő alkalmazás együtt jár a munkakör megnevezésével 

azonos munkaköri cím adományozásával és e munkaköri cím használatának jogával.  

(2) Az alkalmazás megszűnésével – a főiskolai és az egyetemi tanári cím kivételével – megszű-

nik a munkaköri cím használatának a joga. A főiskolai és az egyetemi tanár a cím használatára 
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addig jogosult, ameddig a miniszterelnök, illetve a köztársasági elnök nem menti fel. Az egye-

temi tanár jogosult a professzori cím használatára.  

23. § Az Nftv. 31. § (2) bekezdés alapján a mesteroktató kivételével nem foglalkoztatható to-

vább az az oktató, aki az oktatói munkakörben történő foglalkoztatásának kezdetétől számított 

tíz év elteltével nem szerzett tudományos fokozatot. A határidő elteltével az oktató munkavi-

szonyát meg kell szüntetni. 

A tanársegéd  

24. § (1) Tanársegédnek az nevezhető ki, aki  

a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, teológiai vagy kánonjogi licenciátussal ren-

delkezik,  

b) a doktori képzést megkezdte,  

c) szakmai vezetés mellett tudományos tevékenységet folytat.   

(2) A tanársegédek folyamatos alkalmazásának követelményei:  

a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág területén a színvonalas oktatáshoz, a gyakor-

lati foglalkozások vezetéséhez szükséges felkészültség,  

b) rendszeres publikációs tevékenység,  

c) részvétel a Főiskola feladatainak megvalósításában,  

d) az oktatói munkakörben való foglalkoztatásának kezdetétől számított 5 éven belül teljesíte-

nie kell az adjunktusi munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket.  

Az adjunktus  

25. § (1) Adjunktusnak az nevezhető ki, aki  

a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel és doktori fokozattal rendelkezik,  

b) megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is,  

c) rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,  

d) önállóan képes tudományos tevékenység végzésére,  

e) legalább 3 év időtartamú oktatási tevékenységet folytató munkavégzésre irányuló jogvi-

szonyban állt.  

(2) Az adjunktusok folyamatos alkalmazásának követelményei:  

a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág területén a színvonalas oktatáshoz, a gyakor-

lati foglalkozások vezetéséhez szükséges felkészültség,  
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b) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylat-

ban idegen nyelven is, 

c) rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,  

A főiskolai docens  

26. § A főiskolai docens alkalmazásának követelményei:  

a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség és doktori fokozat,  

b) annak a tudományágnak átfogó ismerete, amelyhez az oktatott tantárgy tartozik, továbbá a 

tananyag önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához szükséges 

felkészültség; jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása,   

c) az oktató és a tudományos munka szervezése,  

d) tudományos munka végzése, eredményeinek közzététele (rendszeres publikáció) magyar és 

idegen nyelven, aktív részvétel a főiskolai, a hazai és lehetőség szerint a nemzetközi tudomá-

nyos közéletben és szakmai rendezvényeken,  

e) legalább 8 év időtartamú oktatási tevékenységet folytató munkavégzésre irányuló jogvi-

szonyban állt. 

A főiskolai tanár  

27. § Főiskolai tanárrá az nevezhető ki, aki  

a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal és habilitációval rendel-

kezik, 

b) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete és művelése, tantárgycsoport 

összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas szín-

vonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség,  

c) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve 

az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása),  

d) az oktató és a tudományos munka szervezése,  

e) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylat-

ban idegen nyelven is,  

f) tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének 

összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése,  

g) legalább 10 év időtartamú oktatási tevékenységet folytató munkavégzésre irányuló jogvi-

szonyban állt.  

Az egyetemi tanár  
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28. § Egyetemi tanárrá az nevezhető ki, aki:   

a) rendelkezik MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal és 

habilitációval,   

b) az adott tudományterület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudomá-

nyos kutatói munkásságot fejt ki,  

c) az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hall-

gatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának 

vezetésére,  

d) idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart, 

e) habilitációját követően legalább öt éven keresztül oktatói tevékenységet folytatott.  

A mesteroktató 

29. § A mesteroktatói munkakörben történő alkalmazáshoz mesterfokozat, valamint legalább 

tízéves szakmai-gyakorlati munkatapasztalat, ismeret igazolása, valamint az szükséges, hogy 

az érintett alkalmas legyen a hallgatók gyakorlati képzésére. Mesteroktató csak gyakorlati tár-

gyak oktatására alkalmazható.  

 

Az oktatók munkarendje 

30. § Az oktató heti teljes munkaideje 40 óra, amelyben 

a) a munkaköri leírásában meghatározott oktatási tevékenységet folytat a Főiskola székhelyén, 

valamint székhelyen kívüli képzési helyein a munkáltatói jogkör gyakorlójának utasítása sze-

rint,  

b) tudományos tevékenységet végez, valamint  

c) a munkáltató rendelkezése szerint ellátja azokat a feladatokat, amelyek összefüggnek a Fő-

iskola működésével, és igénylik az oktató szakértelmét. 

31. § Ha az oktatót a Főiskola nem teljes munkaidőben foglalkoztatja, úgy a 32. §-ban megha-

tározott tanításra fordított időt időarányosan csökkenteni kell.  

32. § (1) Az oktató a heti teljes munkaidejéből az Nftv. 26. § (1) és (2) bekezdése szerint az 

alábbi időtartamot köteles a hallgatók felkészítését szolgáló oktatási foglalkozás megtartására 

fordítani (tanításra fordított idő): 

- egyetemi vagy főiskolai tanár 8 óra, 

- főiskolai docens 10 óra,         

- adjunktus, tanársegéd (gyakornok), mesteroktató 12 óra. 
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(2) Tanításra fordított időbe be kell számítani  

a) a kontakt órát (nappali és levelező képzésben tartott előadás, gyakorlat, szeminárium, vagy 

más, a hallgató személyes jelenléte mellett folytatott oktatási foglalkozás, így pl. szakkollégi-

umban a szorgalmi időszakban heti rendszerességgel szervezett szakszeminárium),  

b) a konzultációt (évfolyam-, és szakdolgozati témavezetés, tudományos diákköri, szakkollégi-

umi dolgozati témavezetés, portfólió témavezetése, irányítása, értékelése,  

c) vizsgáztatást (szóbeli vizsgáztatás, írásbeli vizsga összeállítása, javítása, felügyelete, felvé-

teli vizsga, felvételi alkalmassági vizsgáztatás).  

 

(3) Az oktató a konzultációk érdekében hetente legalább 60 perc időtartamban köteles fogadó-

órát tartani a hallgatók részére. A fogadóóra időpontját és helyét a Rektori Hivatal hirdetőtáb-

láján és a Főiskola honlapján is közzé kell tenni. 

(4) Az oktató a kötelező óraterhelésen kívül a következő egyéb oktatási tevékenységeket végzi 

munkaidejében:  

a) tanórákra való felkészülés,  

b) az oktatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése,  

c) szakmai és pedagógiai gyakorlat szervezése,  

d) oktatásfejlesztés, oktatási segédanyagok készítése.  

(5) A 30. § b) pont vonatkozásában tudományos tevékenység különösen:  

a) kutatások szervezése,  

b) az adott tudomány folyamatosan újuló eredményeinek megismerése érdekében konferencia-

látogatás, tudományos publikációk, szakirodalom olvasása, részvétel szakmai továbbképző tan-

folyamokon, egyéb képzéseken,  

c) tananyagfejlesztés, módszertani fejlesztés, tankönyv, tansegédlet írása,  

d) tudományos publikációk írása, konferenciákon vagy egyéb meghívások keretében szakmai 

előadások tartása, rendezvényeken való részvétel.  

(6) A tudományos kutatási tevékenység eredményére vonatkozó adatokat a Magyar Tudomá-

nyos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott 

nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázisban (továbbiakban: Adatbázis) rögzíteni kell. 

(7) Az (1) - (5) bekezdésben foglaltakon kívül munkaköri feladat különösen:  

a) tagság a Szenátusban, a Főiskola állandó bizottságában,  

b) vezetői tisztség ellátása (rektor, rektorhelyettes, tanszékvezető),  
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c) tudományos diákköri illetve szakkollégiumi tevékenység,  

d) közreműködés szakok alapításában, létesítésében, indításának előkészítésében, program-fej-

lesztésben, tantervkészítésben,  

e) közreműködés egyéb főiskolai tervezésben, fejlesztésben. 

33. § (1) Az oktató tanításra fordított idejét félévenként kell elszámolni. A számítás során 

a) az oktató által a heti órarend szerint megtartott minden tanóra (előadás, szeminárium, gya-

korlat, tréning) heti egy-egy tanításra fordított órával egyenértékű, amely magában foglalja a 

kurzust felvett hallgatók értékelését is; 

b) az oktató által a részidős képzésben tartott kurzus a teljes idős képzés heti óraszáma felének 

megfelelő tanításra fordított órával egyenértékű, amely magába foglalja a konzultációs órákat 

és a kurzust felvett hallgatók értékelését; 

c) ha az oktató a félév során az a) és b) pontok alapján megállapított heti óraszáma tizenkétsze-

resénél több hallgatót értékel, efölött minden megkezdett tizenkét hallgató értékelése heti 0,2 

tanításra fordított órával egyenértékű. Hallgatói értékelésnek minősül a kollokvium, a szigorlat, 

a hallgatónak adott gyakorlati jegy és a nyelvi záróvizsga. A hallgatói értékelés számítása szem-

pontjából a szigorlatot, a nyelvi záróvizsgát és a tanári képesítő vizsgát kétszeresen kell figye-

lembe venni; 

d) az oktatónál teljesített évfolyamdolgozat után hallgatónként heti 0,3 óra számolható el;  

e) az oktatónál beadott szakdolgozati tézis után hallgatónként heti 0,8 óra számolható el, amely 

magába foglalja a hallgató diplomadolgozatának témavezetését, témavezetői értékelését és 

záróvizsgáztatását is; 

f) az oktatónak konzulensként (másodbírálóként) kiadott hallgatói diplomadolgozatonként heti 

0,3 óra számolható el, amely magába foglalja a diplomadolgozat értékelését és a hallgató záró-

vizsgáztatását is; 

g) a tanári portfolió témavezetéséért hallgatónként 0,3 óra számolható el, mely magába foglalja 

a hallgató tanári képesítő vizsgán történő értékelését is; 

h) a gyakorlatvezető oktató esetén a tanítási gyakorlatokon részt vevő hallgatónként heti 0,2 

óra számolható el. 

(2) A vezető oktatókat a tanításra fordított idő elszámolásánál az alábbi kedvezmények illetik 

meg: 

a) a tanszékvezetőt heti egy óra, 

b) a rektorhelyettest heti két óra, 

c) a rektort heti négy óra. 
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(3) A rektor összefüggően legfeljebb két félévre, két félév átlagában legfeljebb huszonöt szá-

zalékkal csökkentheti az oktató tanításra fordítandó munkaidejét 

a) az oktató tudományos fokozat szerzését, habilitációját megelőző időszakban, 

b) ha az oktató a főiskola érdekében szakértői, tervezési, szervezési, ügyviteli tevékenységet 

folytat, amely a tanításra fordított idejének csökkentését indokolja. 

(4) A részmunkaidős illetmény, illetve a megbízási díj számításánál a számítási alap az átlagos 

oktatói óraszám. 

34. § (1) Ha a fentiek szerint elszámolt tanításra fordított idő két félév átlagában nem teszi ki a 

32. § (1) bekezdése szerinti minimum  

a) 75 %-át, a rektor kezdeményezheti foglalkoztatásának részmunkaidőssé történő átalakítását, 

részmunkaidős jogviszony esetében a foglalkoztatás megszüntetését; 

b) 50 %-át, a rektor kezdeményezheti a foglalkoztatásának megszüntetését. 

(2) A részmunkaidőben foglalkoztatott oktató esetében a számítás alapjául a munkaszerződé-

sében meghatározott heti órakeretet kell figyelembe venni.  

35. § A főtitkár a megelőző tanulmányi félév tényleges átlagos heti tanításra fordított idejére 

vonatkozó adatokat – a 33. § (2) bekezdésében meghatározottak megjelölésével – minden ta-

nulmányi félév (a vizsgaidőszak) befejezését követően haladéktalanul írásban közli a rektorral.  

 

Az oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címek 

36. § (1) A szenátus az óraadó oktatónak, ha 

a) rendelkezik doktori fokozattal: magántanári, 

b) országosan elismert szaktekintély: címzetes főiskolai docens, illetve címzetes főiskolai tanár, 

c) kiemelkedő gyakorlati oktató munkát végez: mesteroktatói 

címet adományozhat. 

(2) A Főiskolán oktatói vagy tanári munkakörben foglalkoztatott, kiemelkedő gyakorlati oktató 

munkát végző oktató, vagy tanár részére a szenátus mestertanári címet adományozhat. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott magántanári cím annak adható, aki megfelel 

a foglakoztatási követelményrendszerben a főiskolai tanárokkal szemben támasztott feltételek-

nek.  

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott cím olyan személynek adományozható, aki 

hazai és nemzetközi szakmai tudományos életben kiemelkedő szerepet tölt be és ezen felül 

rendelkezik a 25-26. §-ban meghatározott munkaköri címhez előírt felsőoktatási gyakorlattal.  
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(5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott mesteroktatói cím a Főiskolával munkavi-

szonyban nem álló, doktori fokozattal nem rendelkező óraadó oktatónak – kiemelkedő gyakor-

lati munkája elismeréseként – adható, amennyiben az oktató legalább 10 éve a Főiskola óraadó 

oktatója.  

 

A magántanári, a címzetes főiskolai tanári és a címzetes főiskolai docensi, mesteroktatói 

címre vonatkozó közös szabályok  

37. § (1) A 36. §-ban meghatározott címet vissza kell vonni, ha  

a) a cím viselője – a mesteroktató kivételével – a Főiskolával munkaviszonyt létesít,  

b) az oktató a cím viselésére méltatlanná válik.  

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a rektor a cím visszavonásáról intézkedik és erről a 

Szenátust tájékoztatja.  

(3) Ha a 36. §-ban meghatározott címet viselő személy annak viselésére méltatlanná vált, a 

rektor javaslatára a Szenátus határoz a cím visszavonásáról.  

(4) Méltatlanná válik az a személy, akit szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek és/vagy foglalkozása gyakorlásától, illetve a köz-

ügyektől jogerősen eltiltottak.  

(5) A magántanári, a címzetes főiskolai docensi, illetve a címzetes főiskolai tanári, valamint a 

mesteroktatói címekkel anyagi juttatás nem jár. 

 

Kutatói munkakör létesítése 

38. § (1) Tudományos kutatói munkakörben kell foglalkoztatni azt, aki – a munkaszerződésé-

ben meghatározottak alapján – a teljes munkaidejének legalább nyolcvan százalékát a Főiskola 

tudományos tevékenységének ellátására fordítja, továbbá munkakörébe tartozó feladatként 

részt vesz a felsőoktatási intézmény oktatással összefüggő tevékenységében is. A tudományos 

kutató kutatási tevékenységének eredményére vonatkozó adatokat az Adatbázisban rögzíteni 

kell.   

(2) Az Nftv. 33. §-a szerint létesíthető kutatói munkakörök a következők: 

a) tudományos segédmunkatárs, 

b) tudományos munkatárs, 

c) tudományos főmunkatárs, 

d) tudományos tanácsadó, 
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e) kutatóprofesszor. 

(3) A tudományos segédmunkatársra a tanársegédre, a tudományos munkatársra az adjunktusra, 

a tudományos főmunkatársra a főiskolai docensre, a tudományos tanácsadóra és a kutatópro-

fesszorra a főiskolai tanárra megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

Nyelvtanári munkakör létesítése 

39. § A nyelvtanár alkalmazásának követelményei:   

a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség az oktatandó nyelvből,  

b) legalább egyéves oktatási gyakorlat. 

 

V. RÉSZ 

A munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

40. § (1) A munkaviszony megszüntetését az Mt. rendelkezései szerint bármelyik fél kezdemé-

nyezheti. 

(2) A munkáltató felmondással az Mt-ben meghatározottakon túl az oktatói, tanári munkakör-

ben történő foglalkoztatást megszüntetheti, ha az oktató  

a) nem teljesítette a jelen Szabályzatban meghatározottakat,  

b) nem teljesítette azokat a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket a munkál-

tató – megfelelő határidő biztosításával – a munkaszerződésben előírt.  

41. § Az alkalmazás megszűnésével – a főiskolai és az egyetemi tanári cím kivételével – meg-

szűnik a munkaköri cím használatának a joga. A főiskolai és az egyetemi tanár a cím használa-

tára addig jogosult, ameddig a miniszterelnök, illetve a köztársasági elnök a tanári cím haszná-

latának jogát a fenntartó kezdeményezésére vissza nem vonja. A főiskolai, illetve egyetemi 

tanári munkaköri cím használati jogának biztosítása, megvonása - külön erre irányuló munkál-

tatói intézkedés hiányában - nem eredményezi a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesíté-

sét, megszűnését. 

 

VI. RÉSZ 

A minősítés 

Általános szabályok 

42. § (1) A minősítés célja a munkavállaló munkaköri feladatai ellátásának megítélése, 

értékelése, továbbá a szakmai fejlődés elősegítése. 
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(2) A Főiskola rendszeresen értékeli, minősíti a munkaviszonyban foglalkoztatottak tevékeny-

ségét.  

 

(3) A határozatlan idejű alkalmazásban állók tevékenységét – a nyugdíjkorhatár elérése előtti 

ötödik évig – kétévente egy alkalommal kell értékelni.  

 

(4) A határozott idejű munkajogviszonyban állók tevékenységét évente kell értékelni.  

 

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltakon kívül az oktató, tanár és kutató dolgozó tevékenységét 

a címadományozást megelőzően kell minősíteni.  

 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott eseteken túl a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva 

is minősítheti a munkavállalót. 

 

(7) A minősítést a munkavállaló közvetlen felettese véleményének meghallgatását követően a 

munkáltatói jogkör gyakorlója, oktató-kutatói munkakörben foglalkoztatottak esetén a Tan-

székvezetők Tanácsa készíti el.  

(9) A minősítés szempontrendszerét oktatói, kutatói munkakörben foglalkoztatottak esetén je-

len Szabályzat 1. számú mellékletében, egyéb munkaviszonyban álló munkavállaló esetén a 2. 

sz. mellékletben szereplő minősítő lap tartalmazza.  

(10) A munkavállalóval a minősítés eredményét ismertetni kell, és annak egy példányát az is-

mertetéskor részére át kell adni. A megismerés tényét a munkavállaló a minősítési lapon alá-

írásával igazolja, továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is. 

(11) Amennyiben a minősítés eredménye két egymást követő tanévben „nem megfelelő,” mun-

kaviszony felmondással megszüntethető.  

 

Oktatói-kutató munkakörben foglalkoztatottak minősítése 

43. § (1) Az oktatók – ide nem értve a mesteroktatót - és kutatók esetében a minősítést az alábbi 

szempontok alapján kell elvégezni:  

a) az oktatási, kutatási tevékenység ellátása  

b) az oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenység (így különösen szakdolgozati témavezetés),  

c) publikációs tevékenység,  

d) intézményi közéleti tevékenység,  

e) tudomány-népszerűsítési feladatok, konferenciákon való részvétel terén nyújtott aktivitás,  
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f) pályázatokban való részvétel terén nyújtott aktivitás és az ehhez kapcsolódó forrásteremtő 

képesség,  

g) tehetséggondozás,  

h) az oktatói munka hallgatók általi véleményezése az oktatási tevékenység színvonalának ál-

talános megítélése.  

 

VII. RÉSZ 

A jogorvoslat rendje 

44. § (1) A szabályzat hatálya alá tartozó személyek valamely döntéshozatalra jogosult sze-

mély, vagy testület foglalkoztatási jogviszonyával összefüggésben hozott döntése vagy intéz-

kedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására 

jutásától számított tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet, ha a döntés, intézkedés, vagy ezek 

elmulasztása ellentétes e szabályzatban foglaltakkal, vagy jogszabályba ütközik.  

(2) A jogorvoslati kérelmet a rektorhoz kell benyújtani, aki azt harminc napon belül elbírálja és 

annak alapossága esetén – a rektor kivételével – a panaszolt személy vagy – a Szenátus kivéte-

lével – a testület döntését, intézkedését – szükség esetén új eljárás lefolytatására és határozat 

meghozatalára utasítás mellett – megsemmisítheti, illetve a mulasztót döntés meghozatalára, 

intézkedés megtételére utasíthatja.  

(3) A rektor illetve a Szenátus döntése, intézkedése, illetve mulasztása esetén a rektor a szük-

séges döntést, intézkedést harminc napon belül meghozhatja, illetve ugyanezen határidőn belül 

kezdeményezheti a Szenátus eljárását.  

(4) Amennyiben a rektor a saját maga, illetve a Szenátus döntése, intézkedése, illetve mulasz-

tása miatti eljárás lefolytatását megtagadja, a Főiskolán belül további jogorvoslatnak nincs he-

lye.  

45. § A munkavállaló a jogszabályban meghatározott esetekben a munkáltató munkaviszonyra 

vonatkozó szabályt sértő intézkedése (mulasztása) ellen, valamint a munkaviszonyból szár-

mazó igények érvényesítése érdekében munkaügyi vitát kezdeményezhet. A munkaügyi jogvi-

tában bíróság jár el. 

 

VIII. RÉSZ 

Záró rendelkezések 

46. § (1) Jelen szabályzatot a Szenátus 2018. március 22. napján a  3/2018. (III.22.)     számú 

határozatával fogadta el. A szabályzat a fenntartó általi jóváhagyás napján lép hatályba.  
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(2) Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hatályba lépés napján 

érvényes Munkaköri és illetményszabályzat. 
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Foglalkoztatási követelményrendszer 1. számú melléklete3 

OKTATÓK, TANÁROK, KUTATÓK MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

Minősítési lap 

Név:  

Munkakör:  

Minősítés időpontja:  

Szervezeti egység: 

Minősítés szempontja Értékelés pontszáma 

az oktatási, kutatási tevékenység ellátása   

az oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékeny-

ség (így különösen szakdolgozati témaveze-

tés) 

 

publikációs tevékenység  

intézményi közéleti tevékenység  

tudomány-népszerűsítési feladatok, konfe-

renciákon való részvétel terén nyújtott akti-

vitás 

 

pályázatokban való részvétel terén nyújtott 

aktivitás és az ehhez kapcsolódó forráste-

remtő képesség 

 

tehetséggondozás  

az oktatói munka hallgatók általi vélemé-

nyezése az oktatási tevékenység színvonalá-

nak általános megítélése 

 

Összesített pontszám  

Az összesített pontszám alapján a minősítés eredménye „nem megfelelő”, ha az összesített 

pontszám nem éri el a 8 pontot.  

Az oktató/kutató minősítése megfelelő/ nem megfelelő (az eredmény aláhúzandó). 

                                                           
3 Módosította az 5/2022 (v.19.) szenátusi határozat 
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Kelt:  

név 

aláírás 

Tanszékvezetők Tanácsa részéről  

 

 

 

OKTATÓI ADMINISZTRÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 
      

Legfontosabb szakmai eredménye(i)m: 

 

 

 

 

 

Publikációk (az MTMT alapján, csak oktatóknak): 

 

 

 

 

 

Tudományos előadások (csak oktatóknak): 
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Aktív részvétel tudományos program szervezésében: 

 

 

 

 

 

Aktív részvétel ismeretterjesztő vagy közösségi tevékenységben (Pl. előadás a Kutatók éjsza-

káján, tanulmányi kirándulás szervezése, részvétel zarándoklaton, stb.): 

 

 

 

 

 

Legfontosabb szakmai terveim a 2022. évben (Konferencia-előadás, publikáció, módszertani 

fejlődés, stb.): 

 

 

 

 

 

Ebben szeretnék fejlődni 2022-ben: 
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Fontosnak tartom, hogy 2022-ben a főiskola az alábbiakban fejlődjön ill. az alábbi fejlesztése-

ket/programokat valósítsa meg: 
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FELJEGYZÉS OKTATÓI REFLEXIÓCSOPORT TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

A kitöltés féléve:  

Csoport tagjai:  

1. alkalom: oktatói tevékenységgel kapcsolatos célok kitűzése az aktuális félévre (tagon-

ként 1-1 mondatban megfogalmazva) 

 

 

 

 

 

 

2. alkalom: félévközi reflexió a kitűzött célra (tagonként 1-1 mondatban megfogalmazva, 

milyen pozitív és negatív tapasztalatai vannak a cél alkalmazásáról, miben látja szük-

ségesnek a változtatást) 

 

 

 

 

 

 

3. alkalom:  

a) önértékelés a kitűzött célra vonatkozóan a többi csoporttag felé (tagonként 1-1 

mondatban megfogalmazva a pozitív/negatív tapasztalatok) 

b) az oktatói közösség felé továbbadásra szánt jó gyakorlat kijelölése és megfogalma-

zása  
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AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓK ÁLTALI VÉLEMÉNYEZÉSE 

1. Az oktató neve: 

2. A kurzus neve: 

3. A kurzus típusát jelölje aláhúzással: előadás/szeminárium/gyakorlat 

4. Munkarendjét jelölje aláhúzással: nappali/levelező 

5. Mely félévben végezte a kurzust:  

 

Az alábbi kérdésekre a válasz számának bekarikázásával válaszoljon: 

1. Mi volt a véleménye az oktató által felépített tan-

anyagról?  
1 Gyakran volt zavaros 

2 Többé-kevésbé logikus 

3 Világos szerkezetű, áttekinthető volt 

2. Milyennek ítélte meg Ön az adott oktató tanórákra 

történő felkészültségét? 

1 Tudása elavult, szűk körű, hiányos.  

3 Megfelelőnek tapasztaltam. 

5 Tudása meghaladta az elvárásokat, túlmu-

tatott a tananyagon. 

3. Hozzásegítette Önt a kurzus során az oktató a szak-

nak megfelelő gondolkodásra? 

1 Csak kis mértékben tanít rá     

2 Többé-kevésbé tanít rá                   

3 Teljes mértékben tanít rá 

4. Az oktató rávilágított tananyag hasznosságára,  al-

kalmazhatóságára,  korábbi   

               ismeretekhez kapcsolódására? 

 

1 Nem törekszik az alkalmazások, kapcsoló-

dások bemutatására.           

2 Következtetni lehet az alkalmazhatóságra 

és kapcsolódásokra.         

3 Gyakorlati  példákkal  is  rámutat a   

felhasználhatóságra és a kapcsolódásokra. 

5. Mennyire lehet az óráin követni a (táblai vázlatot, 

prezentációt) tananyagot? 

 

1 Nehezen követhető    

2 Többé-kevésbé     

3 Jól követhető 

6. Kérem, sorolja be az alábbi kategóriákba az oktató 

kapcsolatát a hallgatókkal! 

 

1 szükségesnél rosszabb    

2 megfelelő     

3 nagyon jó        

7. Elfogadta-e az oktató az  Önök  

kéréseit, igényeit a közös munka során? 

 

1 többnyire nem   

2 néha igen, néha nem     

3 elfogadta    

8. Milyennek tartja a számonkérést (zh, gyakorlati 

jegy, vizsga) a közzétett követelményekhez képest? 

1 Jelentős az eltérés 
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 2 Kisebb eltérések vannak. 

3 A közzétett követelményekkel összhang-

ban van a  

számonkérés.   

9. Mennyire volt megszólítható/nyitott az oktató a hall-

gatók irányába? 

 

1  alig 

2 közepesen   

3 nagyon könnyen    

10. Biztosítottak-e a tanulást segítő anyagok? 

(óravázlat, jegyzet, e-tananyag)   

 

1 nem    

2 részben     

3 igen 

11. Igazságosnak tartja tudásának értékelését (zh, gya-

korlati jegy, vizsga)? 

 

1 Sokszor igazságtalan   

2 Hol igazságos, hol nem      

3 Igazságos     

12. Mennyire tudta rávenni Önt a tanulmányai szempontjából 

hasznos  

tevékenységekre? 

1  ritkán   

2 néhányszor    

3 gyakran     

 

Észrevételeim az oktató munkájával kapcsolatban: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Észrevételeim a tantárggyal kapcsolatban: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Összes adott pont alapján az értékelés  

(Nem a hallgató, hanem a kérdőív 

elemzője tölti ki!) 

a) kiemelkedő, ha az összpontszám 32-36 

b) megfelelő, ha az összpontszám 25-31  

c) kevéssé megfelelő, ha az összpontszám 19-24 pont,  

d) nem megfelelő, ha az összpontszám 0-18 pont. 
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PONTSZÁMOK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI 

Minősítés szempontja Adható pontok kritériumai 

0 1 2 

az oktatási, kutatási tevékenység 

ellátása  

kifogásolható átlagos kiváló 

önértékelés és reflexiócsoportos értékelés alapján 

tehetséggondozás, az oktatáshoz 

kapcsolódó egyéb tevékenység 

(így különösen szakdolgozati té-

mavezetés) 

átlag-30%-nál ala-

csonyabb 

átlag +/- 30% tartomá-

nyon belül 

átlag +30%-nál 

magasabb 

évfolyamdolgozatok, OTDK dolgozatok, szakdolgozatok, má-

sodbírálatok súlyozott számának intézményben vállalt átlagához 

képest 

publikációs tevékenység/ konfe-

renciákon való részvétel terén 

nyújtott aktivitás 

nem végzett erre 

irányuló tevékeny-

séget 

adott évben 1 publiká-

ció/konferenciarészvé-

tel 

adott évben leg-

alább 2 publiká-

ció/konferen-

ciarészvétel 

intézményi közéleti tevékenység, 

tudomány-népszerűsítési felada-

tok, pályázatokban való részvétel 

terén nyújtott aktivitás és az ehhez 

kapcsolódó forrásteremtő képes-

ség 

nem végzett erre 

irányuló tevékeny-

séget 

adott évben 1 projekt-

ben vállalt feladatot 

adott évben leg-

alább 2 projekt-

ben vállalt fel-

adatot 

az oktatói munka hallgatók általi 

véleményezése az oktatási tevé-

kenység színvonalának általános 

megítélése 

átlag-30%-nál ala-

csonyabb 

átlag +/- 30% tartomá-

nyon belül 

átlag +30%-nál 

magasabb 

hallgató kérdőív alapján 

 

 


