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1

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE, vagy Egyetem) Tanácsa a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény 30. §-ának (2) bekezdésében,
a 31. § (2) a) pontjában, a 71.§-ának k) és 1) pontjaiban, valamint az 51/2002.
(III. 26.) Kormányrendeletben (továbbiakban Kormányrendelet) foglaltak
alapján a hallgatói önkormányzattal egyetértésben, az Egyetem hallgatói által
fizetendő díjakat és térítéseket, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
(A Szabályzatbem. dőlt betűvel szedett részek tartalmilag a Kormányrendelet
szövegével megegyeznek.)

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1§
A szabályzat hatálya kiterjed:
(1) a SZTE-en az államilag finanszírozott egyetemi és főiskolai szintű első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben,
valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben nappali
tagozaton tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgatókra,
(2) a SZTE külföldi állampolgárságú, államilag finanszírozott képzésben részt
vevő hallgatóira.
2-§
A szabályzat hatálya csak e szabályzat kifejezett rendelkezése esetén, az ebben
megfogalmazott eltérésekkel terjed ki:
(3) a) a SZTE-en államilag finanszírozott esti vagy levelező tagozatos alapképzésben, illetve esti vagy levelező tagozatos akkreditált iskolai rendszerű
szakképzésben részt vevő hallgatókra,
b) a SZTE-en költségtérítéses képzési formában tanulmányokat folytató hallgatókra, valamint
c) a doktori képzésben részt vevő hallgatókra
3§
(1) A hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak jogcímeit e
Szabályzat határozza meg, mértékéről az egyes karok tanácsai rendelkeznek a
hallgatói önkormányzat jogszabályban biztosított jogainak figyelembevételével.
(2) A támogatások és juttatások, továbbá a fizetendő díjak és térítések jogcímeit,
feltételeit és mértékét egy tanévre (tíz hónapos oktatási időszakra) kell megállapítani és azokat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban, valamint az
Egyetemen szokásos módon közzé kell tenni.
(3) A (4) bekezdés kivételével az egyes hallgató részére a támogatásokat, valamint az általa fizetendő tandíjat illetve kedvezményeket és mentességeket egy
tanulmányi félévre (öthónapos oktatási időszakra) kell megállapítani.
(4) A kollégiumi férőhelyre való jogosultságot adott tanévre kell megállapítani.
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(5) A felsőoktatásban a fizetendő díjak és a kapott kedvezmények tekintetében az
Európai Unió tagországának állampolgárait azonos jogok és kötelezettségek
illetik meg, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar állampolgárságú hallgatót.
(6) A kari tanács e Szabályzatban előírt kötelezettségeit kari szabályzatban határozza meg.
(7) A kar számára e szabályzatban megállapított hatásköröket a Kar Tanácsa a hallgatói önkormányzat részére a jogszabályban biztosított jogok figyelembevételével
gyakorolja. A kari tanács hatáskörét olyan testületre ruházhalja át, amelynek tagjai
a kar oktatói és hallgatói [továbbiakban: Diákjóléti Bizottság (DJB)]. A DJB-ben
a hallgatóknak legalább 51%-os képviseletet kell biztosítani. A DJB testületének
összetételéről, és működésének szabályairól a kari tanács - a kari hallgatói önkormányzat egyetértésével - szabályzatában rendelkezik.

4-§
(1) Téves juttatás, illetve díjmegállapítás miatt a hallgató a megállapítástól számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A határozat ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
(2) A jogszabály- vagy szabályzatsértés kivizsgálására irányuló kérelmet - a sérelem megjelölésével - a dékánhoz/kari főigazgatóhoz kell benyújtani.
(3) A hallgatói támogatások, valamint a hallgatók által fizetendő díjak és térítések
jogszerűségét az Egyetem a Rektori Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport bevonásával rendszeresen ellenőrzi.

II. Fejezet
A hallgatók részére nyújtható támogatások
5.§
(1) Az Egyetem hallgatói előirányzatát képezi a Korm. rend. alapján kiszámított:
a) a hallgatói normatíva keretösszege,
b) a köztársasági ösztöndíj keretösszege,
c) a kollégiumi normatíva keretösszege,
d) a lakhatási támogatás keretösszege,
e) a tankönyv- és jegyzettámogatás keretösszege,
f ) a doktorandusz hallgatók ösztöndíjkerete,
g) a doktorandusz hallgatók tankönyv- és jegyzettámogatási keretösszege,
h) a sport- és kulturális támogatás keretösszege, valamint
i) egyéb források.
(2) Az Egyetem hallgatói juttatási keretösszeg az SZTE hallgatói előirányzat keretének (1) bekezdés a), d), és e) pontjaiban meghatározott részeiből áll.
(3) A 5. § (1) bekezdés f ) és g) pontjában meghatározott keretösszegekből csak az
államilag finanszírozott doktori képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek, a doktori képzésről és doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. (VI. 30.)
sz. Kormányrendeletben leírt módon.
(4) A 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott keretösszegből az Egyetem
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nappali tagozatos első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben, valamint első szakirányú
továbbképzésben részt vevő hallgatói részesülhetnek a kar szabályzata alapján.
(5) A hallgatói előirányzat köztársasági ösztöndíj keretösszege kizárólag a köztársasági ösztöndíj kifizetésére használható fel.
(6) A kollégiumi normatíva keretösszege kizárólag az Egyetem kezelésében lévő
kollégiumok és a szakkollégiumok működtetésére használható fel a Kollégiumi Bizottság döntése alapján.
(7) A hallgató a képesítési követelményekben meghatározott időn túl 8 féléves
vagy annál rövidebb képzési idő esetén legfeljebb további 2 megkezdett félévig, 8 félévet meghaladó képzés esetén legfeljebb további 3 megkezdett félévig részesülhet a hallgatói juttatásokból. Amennyiben a hallgató ezen félévek számánál több félévet kezd meg, hallgatói juttatásokban nem részesülhet.
(8) Az alapképzési szakok képesítési követelményeiről szóló külön jogszabályban
meghatározott szaktársítás, illetve kétszakos képzésben a hallgatói juttatásokat 10 félévig, de legfeljebb a képesítési követelményekben a második szak
felvételi lehetőségére utaló kifejezett rendelkezés figyelembevételével - a két
szak párhuzamos elvégzésének időtartamáig lehet igénybe venni. A (7) bekezdésben foglaltakat a kétszakos képzésben résztvevők esetén egyszer lehet alkalmazni.

(1) A hallgatói előirányzati keret felhasználásának jogcímei:
a) tantervi előírások teljesítésével összefüggő tanulmányi eredmények alapján
megállapított tanulmányi ösztöndíj,
b) pénzbeli szociális támogatás és készpénzben nyújtott lakhatási célú támogatás,
c) a tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő szakmai, tudományos és
közéleti teljesítmény alapján megállapított kari ösztöndíj,
d) a kari szabályzatokban meghatározott más egyszeri juttatás,
e) köztársasági ösztöndíj,
f ) tankönyv- és jegyzettámogatás
g) tanszertámogatás,
h) kollégium fenntartása,
i) kollégiumi férőhely bérlése,
j) kollégium fejlesztése,
k) tankönyv- és jegyzet-előállítás,
l) doktori ösztöndíj,
m) doktorandusz hallgatók tankönyv- és jegyzettámogatása,
n) a képzéshez kapcsolódó belföldi szakmai gyakorlat tanulmányi költségtérítése,
o) sport és kulturális támogatás,
p) természetbeni juttatásként az SZTE kollégiumainak férőhelyei, kollégiumi
alapszolgáltatásai.
(2) A hallgatói juttatási keretösszeg legalább 50%-át az (1) a) pontjában meghatározott támogatásra kell felhasználni.
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(3) A hallgatói juttatási keretösszeg legalább 8%-a de legfeljebb a hallgatói
normatíva 25%-a megnövelve a lakhatási támogatás keretösszegével használható fel az (l) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatásra.
(4) A hallgatói juttatási keretösszeget csak az (1) bekezdés a-d), f ) , g), i-k) és n)
pontjaiban meghatározott jogcímekre lehet felhasználni.
(5) A hallgatói juttatási keretösszeget a lakhatási támogatás keretösszegéig lehet
az (1) bekezdés i) és j) pontokban meghatározott célokra fordítani.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek keretösszegeinek felhasználását
valamint a hallgatói juttatási keretösszeg felosztási elveit és arányait a költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény valamint a Szabályzat
szabta keretek között a kari HÖK-ök javaslata alapján az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat előterjesztésében az Egyetemi Tanács évente fogadja el.

7-§
(1) A tanulmányi ösztöndíjak odaítélésének feltételeit, mértékét és eljárási rendjét
a karok - a kari hallgatói önkormányzatok által előterjesztett és a kari tanácsok által elfogadott szabályzatban határozzák meg.
(2) Az első évfolyam első tanulmányi félévére beiratkozott hallgató a 6. § (1) bekezdés b), d), f), g) pontjaiban meghatározott pénzbeli támogatásokban részesíthető, tanulmányi ösztöndíjat nem kaphat.
8.§
(1) Az állandó szociális támogatás megállapítása - a kari hallgatói önkormányzat
által előterjesztett, a kari tanácsok és az EHÖK választmány által elfogadott
szabályzat alapján - pályázat alapján történik. (2. sz. függelék)
(2) A pénzbeli szociális támogatások közül az eseti szociális támogatást, továbbá a
6. § (1) bekezdés c), d) pontjaiban említett egyéb támogatásokat pályázati
úton, egyéni elbírálás alapján kell felosztani. A pályázat és az elbírálás részletes
szabályait a kari hallgatói önkormányzatok által előterjesztett és a kari tanácsok által elfogadott szabályzatban állapítják meg.
(3) a) A 5. § (4) bekezdésben szereplő hallgatók, akik az SZTE Szabályzata alapján kollégiumi elhelyezésre jogosultak lennének, de férőhely hiányában ebben nem részesülhetnek, havonta folyósítható lakhatási támogatásban részesülhetnek. A lakhatási támogatás odaítélésekor biztosítani kell, hogy a
kollégiumi elhelyezésre jogosult és kollégiumi pályázatot benyújtott, de elhelyezést nem nyert hallgatók legalább 25%-a részesüljön lakhatási támogatásban.
b) A lakhatási támogatás pályáztatásának és odaítélésének részletes szabályait
az EHÖK előterjesztése alapján az Egyetemi Tanács által elfogadott Lakhatási Támogatás Szabályzata tartalmazza.
c) A lakhatási támogatás egyetemi keretösszege az EHÖK egyetértésével, az
Egyetemi Tanács döntése szerint kollégiumi épületek és férőhelyek bérlésére, bővítésére és kollégium céljára szolgáló épület vásárlására is felhasználható.
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9§
A szakmai gyakorlatokra adható ösztöndíj-kiegészítés csak tantervileg előírt, képesítési
követelményekben meghatározott, vagy kötelező gyakorlatok idejére adható normatív formában meghatározott napidíjként, a kari hallgatói önkormányzatok által
előteijesztett és a kari tanácsok által elfogadott szabályzata alapján.
10. §
A tantervi követelményeken felül kiemelkedő szakmai, tudományos sport-, illetve
közéleti tevékenységet végző hallgató rendszeres havi, illetve egyszeri juttatásban részesíthető, a kari hallgatói önkormányzatok által előterjesztett és a
kari tanácsok által elfogadott szabályzat szerint.

11. §
(1) Köztársasági ösztöndíjban az államilag finanszírozott nappali tagozatos, első
alap- és első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatóknak 0,8%-a részesülhet két lezárt félév, illetve legalább 55 kreditpont megszerzése után.
(2) A köztársasági ösztöndíj odaítélésének részletes szabályozásáról az Egyetem
Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata rendelkezik.
(3) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és arra jogosult lenne, de azt eljárási hiba
folytán nem kapta meg, az oktatási miniszter jogosult a hallgató részére ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben az ösztöndíjat a kar a hallgatói előirányzat vagy a központi költségvetésen kívüli forrásai terhére köteles kifizetni.
12. §
(1) A természetbeni juttatásként meghatározott kollégiumi, illetve a hallgatók elhelyezésére szolgáló egyéb szálláshelyek elosztási rendjét, a felvételi eljárást az
SZTE Kollégiumi Szabályzata határozza meg.
(2) A kollégiumi alapszolgáltatásokat, valamint a kollégium használatára vonatkozó szabályokat a SZTE Kollégiumi Szabályzata tartalmazza.
13. §
(1) Az intézményi hallgatói juttatási keretösszeg 2%-ánál nem nagyobb részét
lehet tankönyv- és jegyzet-előállításra fordítani, melyről a Kiadó Bizottság az
EHÖK-kel egyetértésben dönt, az Egyetemi Tanács által tanévenként meghatározott keretek között és elvek alapján. Az előállításra javasolt tankönyvek és
jegyzetek listáját az EHÖK Elnöksége véleményezheti. A felhasználásról az
EHÖK-öt évente írásban tájékoztatni kell.
(2) A kari HÖK-ök a tankönyv - és jegyzettámogatást szabályzatuk alapján pénzbeli
támogatásként, készpénz-helyettesítő kártya vagy utalvány formájában, karonként
egységes módon bocsáthatják a jogosult hallgatók rendelkezésére minden félévben.
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14. §
A kari hallgatói önkormányzatok által előterjesztett és a kari tanácsok által elfogadott
szabályzatok határozzák meg, hogy a hallgatói juttatási keretösszeg mekkora részét, milyen módon fordítják tanszertámogatásra, továbbá azt, hogy melyek azok
az eszközök, amelyekre ilyen támogatás adható. A tanszertámogatás egyéni pályázat útján adható, a kari szabályzat szerint.
15. §
Hallgatói munkadíj alapjául szolgáló munkavégzésnek minősül - a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint - a hallgató
által megbízási jogviszony keretében végzett
a) oktatási,
b) kutatási tevékenység, valamint
c) az Egyetem egyéb alapfeladatainak és szolgáltatásainak ellátásában való
közreműködés.

III. fejezet
A hallgatók által fizetendő díjak és térítések
16. §
Az 1. §-ban említett hallgatóktól e szabályzat rendelkezései szerint tandíj, különeljárási díj, kollégiumi díj, valamint egyéb díjak és térítések, az államilag nem
finanszírozott képzésben részt vevő hallgatóktól költségtérítés, különeljárási
díj, egyéb díjak és térítések fizetésére kötelezhetők.
17. §
(1) A hallgató az adott félévben esedékes tandíját havonta egyenlő részletekben, vagy
egy összegben a kari rendelkezésnek megfelelő időpontban köteles befizetni.
(2) Amennyiben a hallgató nem teljesíti a 19. §-ban meghatározott tandíjfizetési
kötelezettségét, úgy a félévi vizsgáit nem kezdheti meg. A tandíjfizetési kötelezettség elmulasztásának esetleges további jogkövetkezményeiről a kari szabályzatok rendelkeznek.
(3) A (2) bekezdésben hozott döntés ellen a hallgató 15 naptári napon belül fellebbezést nyújthat be a dékánhoz/kari főigazgatóhoz. A fellebbezést a dékán/kari
főigazgató 8 munkanapon belül bírálja el.
(4) Végzős hallgatók esetében az abszolutórium megszerzésének feltétele, hogy a
hallgató a tandíjfizetési kötelezettségének eleget tegyen.
(5) Téves díjmegállapítás miatt a hallgató (volt hallgató) - az értesítés kézhezvételétől számított - 15 naptári napon belül fellebbezhet a dékánhoz/kari főigazgatóhoz. A fellebbezést a dékán/kari főigazgató 8 napon belül bírálja el.
(6) Amennyiben a fellebbezés során bebizonyosodik a téves díjmegállapítás, akkor az
esedékes befizetést vagy visszafizetést az elbírálást követő hónapban kell teljesíteni.
(7) Amennyiben a hallgató az adott félévre esedékes tandíjánál többet fizetett be,
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akkor a többletet az Egyetem a bejelentést követő 30 naptári napon belül köteles visszafizetni.
(8) Államilag finanszírozott hallgató költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.
18. §
(1) Tandíjmentesség illeti meg:
a) az államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, az első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben nappali,
valamint az első alapképzésben és az első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben esti vagy levelező tagozaton tanuló hallgatót minden
olyan megkezdett félévben, melyben az összes, a hallgató által megkezdett
félévek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben szereplő
képzési időtartamot,
b) bármely közismereti szakon, hittanár - nevelő szakon szerzett egyszakos
tanári oklevéllel már rendelkező, valamint bármely közismereti első tanári
szakon tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgatót a második közismereti szakképzettség megszerzésekor nappali, esti és levelező tagozatokon legfeljebb az első alkalommal felvett második tanári szak képesítési követelményében meghatározott képzési időtartamban,
c) bármely olyan szakon államilag finanszírozott helyre felvett hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatót, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel
kell rendelkeznie, mindaddig, amíg megkezdett féléveinek száma a képesítési követelményekben meghatározott képzési időt nem éri el.
(2) A nem kreditrendszerű képzést folytató karokon a nem félévismétlő államilag
finanszírozott hallgatót, a kreditrendszerű képzést folytató karokon az előző
félévben legalább 15 kreditpontot teljesítő államilag finanszírozott hallgatót
tandíjmentesség illeti meg.
(3) Az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt hallgatók a tandíjmentesség kedvezményét a Szabályzatban rögzített módon csak egy karon, szakcsoportban, szakon vehetik igénybe. A hallgatónak a beiratkozás alkalmával fegyelmi és büntetőjogi felelősség terhe mellett kell nyilatkoznia arról, hogy a tandíjmentesség kedvezményét mely intézményben (karon, szakcsoportban, szakon) veszi igénybe, illetve
hány megkezdett féléve volt államilagfinanszírozottképzésben más intézményben
(karon, szakcsoportban, szakon).
19. §
(1) A megismételt oktatási félév idejére, illetőleg a kreditrendszerű képzést folytató karokon az előző félévben legalább 15 kreditpontot nem teljesítő hallgatók
havi tandíjként a hallgatói normatíva legfeljebb 10%-át fizetik:
a) az államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben,
az első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben és első szakirányú
továbbképzésben részt vevő, beiratkozott nappali tagozatos hallgatók,
b) az első alapképzésben részt vevő, beiratkozott esti, levelező tagozatos hallgatók.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tandíjfizetés alól mentesség nem adható,
kivéve a szabályzat 31. §-ban foglaltakat.
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20. §
(1) A megismételt oktatási félév idejére az 1997. január l-jén hallgatói jogviszonyban álló, az államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő
alapképzésben tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgatók havi tandíja a hallgatói normatíva 3%-a.
(2) A megismételt oktatási félév idejére az 1997. január l-jén hallgatói jogviszonyban álló államilag finanszírozott esti vagy levelező tagozaton részt vevő,
továbbá - a képzés formájától függetlenül - a második vagy további végzettséget, illetve szakképzettséget szerző hallgatók az (1) bekezdésben megállapított tandíjon túl kiegészítő tandíjfizetésére kötelezhetők.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiegészítő tandíj havi összege nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 12%-át. Ezek nagyságát a kari tanács saját
szabályzataiban határozza meg.
(4) Az (l)-(2) bekezdésben meghatározott kiegészítő tandíj fizetése alól mentesség nem adható, kivéve a szabályzat 31. §-ban foglaltakat.
21. §
A hallgató az egyetemi, valamint a kari tanulmányi és vizsgaszabályzatokban rögzített kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén különeljárási díjat köteles fizetni. Ezek fajtáját és mértéket az EHÖK által megalkotott (vagy véleményezett) és az Egyetemi Tanács, illetve a kari tanácsok által
elfogadott szabályzat tartalmazzák. (3. sz. függelék)
22. §
(1) Az Egyetem az e szabályzatban meghatározott díjakon kívül csak olyan szolgáltatásokért állapíthat meg díjakat, amelyek nem kapcsolódnak a képesítési
követelményekhez, illetve a tantervekben foglalt tantervi kötelezettségek teljesítéséhez. Az így megállapított díjak mértékével kapcsolatban az EHÖK-nek
egyetértési joga van.
(2) Az (1) bekezdésben említett díjakatjogcímenként külön-külön kell megállapítani.
23. §
A hallgatók által fizetett költségtérítés, tandíj és képzési hozzájárulás mértékéről a szakot gondozó szervezeti egység és a kari hallgatói önkormányzat véleményének meghallgatásával - a kari tanács évente dönt.
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24. §
(1) Költségtérítéses formában tanulmányokat végző hallgatók:
a) akiket költségtérítéses képzésre vettek fel,
b) a második vagy további diplomájukat megszerezni kívánó hallgatók (a kivételekről ez a szabályzat rendelkezik),
c) a nem állami ösztöndíjas hallgatók.
(2) A költségtérítés mértékét - a képzési normatíva figyelembe vételével - szakonként a kari tanács hagyja jóvá. A kar köteles tájékoztatni a hallgatót a Szabályzat rendelkezéseiről, az első félévre beiratkozott hallgatóval írásbeli szerződést köt. A szerződésben meg kell határozni a hallgató által az első tanévben fizetendő díjat, térítéseket, a fizetési kötelezettség feltételeit. A kar a szerződést 10 évig köteles megőrizni. A szerződési minta jelen szabályzat 5. számú
melléklete.
(3) A költségtérítés mértékét második és további évfolyamok esetében a megelőző
tanév május 31-ig nyilvánosságra kell hozni az Egyetemi Értesítőben, valamint a karon szokásos módon.
(4) A második, illetve további évfolyamokon - a képesítési követelményekben meghatározott képzési időt meghaladó legfeljebb két félév időtartamon keresztül - a
költségtérítési díj legfeljebb az előző tanévben megállapított díjnak a KSH által
előző évre vonatkozóan közzétettfogyasztói árindexszel növelt összege lehet.
(5) Amennyiben a hallgató államilag finanszírozott képzésben kezdte tanulmányait, és már nem számít államilag finanszírozott hallgatónak, akkor ha a
megkezdett képzés legfeljebb 8 féléves volt, a megkezdett képzésben további
két féléven keresztül, 8 féléves képzésnél hosszabb képzés esetén három féléven keresztül tőle költségtérítési díj nem szedhető. Ezután költségtérítési díj
megfizetésére kötelezhető, ennek mértéke megállapításakor a (3) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni.
25. §
(1) Költségtérítéses képzésben részt vevő, az adott félév első napján terhességigyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgató, aki alapképzésben, kiegészítő alapképzésben, szakirányú továbbképzésben vagy akkreditált
iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt költségtérítés fizetésére
nem kötelezhető.
(2) A közismereti tanári vagy hittanár-nevelő szakon egyszakos tanári oklevéllel
már rendelkező magyar állampolgárú hallgatók részére a második közismereti
tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakon költségtérítés nem állapítható meg a nappali, esti és levelező tagozatokon az adott tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott időtartamban.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés alapján kedvezményre jogosult hallgató köteles ennek
tényét - az igazolások csatolásával - a beiratkozáskor jelezni, de legkésőbb az
adott tanév első félévében október 10-ig, második félévében március 10-ig.
(4) A Kar a hallgató részére a tanulmányi eredménye, illetve egyéb különös méltánylást érdemlő körülmény alapján kedvezményt állapíthat meg. A kedvezmény feltételeit, mértékét és megállapításának módját a Kar szabályzatban határozza meg.
(5) Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személyeknek nyújtható
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kedvezmény feltételeit, mértékét és megállapításának módját rektori utasítás
határozza meg.
(6) A hallgató részére a Kar a költségtérítésből a Kar rendelkezésére álló összeg
terhére a hallgató jövedelmi viszonyaira, családi körülményeire, egészségi állapotára tekintettel rendszeres vagy eseti támogatást nyújthat. Az e célra fordítható összeg nagyságát, valamint a támogatás jogcímét, feltételeit és összegét a
Kar szabályzatában határozza meg.
26. §
(1) A hallgatók a kollégiumi férőhely igénybevétele esetén térítési díjat fizetnek.
(2) A kollégiumi térítési díj havi összegét a következő részösszegek alkotják:
a) az alapszolgáltatásokért fizetendő összeg
b) a kollégiumi többletszolgáltatásokért járó összeg
c) a kollégium fejlesztéséért fizetendő összeg
(3) Az egy főre megállapítható kollégiumi térítési díj a) pontban meghatározott
elemének összege az éves hallgatói normatíva 5%-a
(4) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott részösszegek mértékét - az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyetértésével az - Egyetemi Tanács állapíthatja meg.
(5) A kollégiumi, illetve egyéb - a hallgatók elhelyezésére szolgáló - egyetemi
szálláshelyek térítési díjait - a Kollégiumi Tanács és az EHÖK véleményének
kikérését követően - az Egyetemi Tanács tanévenként állapítja meg.
27. §
(1) Egyéb szolgáltatásokért, amelyek nem kapcsolódnak a képesítési követelményekben, illetve a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez a 21. §-ban meghatározottakon túl - az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyetértésével - más díjak is megállapíthatók. A díjak összege esetenként
nem lehet magasabb a hallgatói normatíva 3%-ánál.
(2) E díjak megfizetésére a hallgató csak a szolgáltatás igénybevétele esetén kötelezhető.
28. §
(1) A külföldi állampolgárságú hallgatók államilag finanszírozott vagy költségtérítéses formában, ösztöndíjasként vagy az SZTE külön megállapodása alapján
vehetnek részt a képzésben.
(2) A külföldi állampolgárságú hallgatók anyagi támogatásáról és az általuk fizetett díjakról és térítésekről e szabályzat 3. sz. melléklete rendelkezik.
(3) A 21. §-ban foglaltak az állami ösztöndíjas külföldi hallgatókra is vonatkoznak.
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IV. fejezet
A befizetett díjak felhasználása
29. §
(1) A 16. §-ban említett tandíjból származó bevétel felosztását - kivéve a 20. § (2)
bekezdésében meghatározott tandíj bevételt - az EHÖK előzetes véleményének kikérésével az Egyetemi Tanács határozza meg.
(2) A Szabályzat 20. § (2) bekezdésében meghatározott tandíjbevételek felhasználása a karok hatáskörébe tartozik.
(3) A 21. §-ban megnevezett díjbevétel legalább 50%-át a kari hallgatói önkormányzat a hallgatói előirányzat növelésére, továbbá a hallgatói önkormányzat
feladatainak ellátására fordítja. A fennmaradó rész felhasználásának módjáról
és elveiről a dékán/kari főigazgató a kari hallgatói önkormányzat előzetes véleményének ismeretében dönt.
(4) A 26. §-ban megnevezett kollégiumi díj bevétel felhasználásának elveit és kereteit az Egyetemi Tanács határozza meg.
(5) A 27. § (1) és (2) bekezdésben említett bevételeket a kari tanács határozata
alapján lehet felhasználni.

V. fejezet
Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések
30. §
A hallgató fegyelmileg felelősségre vonható amennyiben az e szabályzatban meghatározott támogatások elnyerése érdekében valótlan adatot közöl. A fegyelmi
eljárás és büntetés tekintetében az SZTE Hallgatói Fegyelmi Szabályzatában
foglaltakat kell figyelembe venni.
31. §
Kivételes esetekben a Rektor a l ó . §-ban meghatározott díjak tekintetében fizetéshalasztást engedélyezhet, illetve fizetés alóli mentességet adhat.
32. §
(1) A Szabályzat 5. § (1) bekezdésben meghatározott hallgatói előirányzat keretösszegeinek felhasználásáról a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság havonta
írásbeli tájékoztatást ad a hallgatói önkormányzat részére.
(2) Az Egyetem hallgatóit a hallgatói önkormányzat köteles rendszeresen tájékoztatni a részükre nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és
térítésekről. Az e Szabályzatban meghatározott támogatások valamint díjak és
térítések tekintetében az azt megállapítónak kötelessége a rendszeres ellenőrzésről és a hallgatók tájékoztatásáról gondoskodni.
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33. §
(1) A jelen Szabályzatot az Egyetemi Tanács a 2002. július 1-jei ülésén hozott
144/2002. számú határozatával elfogadta.
(2) Jelen szabályzat az Egyetemi Értesítőben történő közzététel napján lép hatályba.
(3) A Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyetem hallgatói
részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről
szóló 92/2000-2001. sz. szabályzat.
(4) E szabályzatot az Egyetemi Tanács az EHÖK egyetértésével fogadja el, illetve
módosítja.
(5) E szabályzat 3.§ (5)bekezdésében foglalt rendelkezést Magyarország Európai
Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.
(6) E szabályzat mellékletei:
1. sz. melléklet: A karokon folytatott képzések besorolása
2. sz. melléklet: Az államilag finanszírozott képzésben részt vevő külföldi állampolgárságú hallgatók csoportba sorolása
3. sz. melléklet: A külföldi állampolgárságú hallgatóknak nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések
4. sz. melléklet: A kötelező szakmai gyakorlatok finanszírozásának rendje
5. sz. melléklet: Első évfolyamos költségtérítéses hallgatókkal kötendő szerződés mintája
(7) E szabályzat függelékei:
1. sz. függelék: A hallgatói normatíva felosztása
2. sz. függelék Az állandó szociális támogatás megállapításának rendje
3. sz. függelék A különeljárási díjak fajtái és mértéke

Dr. Mészáros Rezső s. k.
rektor

5.sz. Melléklet
Megállapodás
amely létrejött egyrészről a Szegedi Tudományegyetem
Kara (cím:
) (továbbiakban Kar) másrészről
(született:
, :anyja neve:
) első évfolyamos
szakos,
tagozatos költségtérítéses Hallgató (továbbiakban Hallgató) mint felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A Kar vállalja, hogy a felvételi követelményeknek megfelelt Hallgatót - a költségtérítés
megfizetése ellenében - az adott szak képesítési követelményeinek megfelelő módon oktatja, a tanulmányok folytatása, valamint a vizsgáztatás és egyéb értékelések során a Hallgatót az államilag finanszírozott Hallgatókkal azonos elbírálásban részesíti.
2. A Kar
tanévben az I. félévi költségtérítést
Ft. összegben állapítja meg. A költségtérítés összege fedezi az egyetemi/főiskolai képzéssel kapcsolatos oktatási kiadásokat, valamint a kincstári vagyon használatáért járó oktatási térítést.
A tanulmányok második és további éveiben a költségtérítés összege legfeljebb az előző
tanévben megállapított költségtérítésnek a KSH által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet. A költségtérítés összegét a megelőző tanév
május 31. napjáig a Kar szokásos módon közzé teszi.
A Kar a Hallgató részére a tanulmányi eredmények, illetve egyéb különös méltánylást érdemlő körülmény alapján kedvezményt állapíthat meg, mely kedvezmény feltételeit,
mértékét és megállapításának módját a Kari Szabályzatban határozza meg.
3. A Hallgató vállalja, hogy a 2. pontban foglalt költségtérítést egy összegben
év
hó .... napjáig, vagy
havi részletekben minden hó
napjáig a Kari Szabályzatban meghatározott módon befizeti, (a megfelelő rész kitöltendő)
a Szegedi Tudományegyetem Szabályzatában meghatározott egyéb térítéseket az ott meghatározott módon és határidők betartásával teljesíti. Ellenkező esetben a Kar szabályzatban egyéb jogkövetkezményeket állapíthat meg, de a hallgató a vizsgakötelezettségeinek
teljesítését nem kezdheti meg.
4. A Hallgató tudomásul veszi, hogy végzős hallgatók esetében az abszolutórium megszerzésének feltétele, hogy a Hallgató a költségtérítés-fizetési kötelezettségének eleget tegyen.
5. A Kar kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Hallgató az esedékes költségtérítésnél többet fizetett be, akkor a többletet a bejelentést követő 30 naptári napon belül visszafizeti.
6. Amennyiben a Hallgató évkihagyást jelent be az adott félévben legkésőbb október 31., illetve március 31. napjáig, részére a befizetett költségtérítés 50 %-a visszajár.
7. A Hallgató a 3. bekezdésben meghatározott döntés ellen 15 munkanapon belül fellebbezést
nyújthat be a rektorhoz/dékánhoz/föigazgatóhoz. A fellebbezést a rektor/dékán/főigazgató
8 napon belül bírálja el.
8. A Hallgató kijelenti, hogy a hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről valamint a
részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló Kari Szabályzatot megismerte és az abban
foglaltakat betartja.
A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják és az abban
foglaltakat aláírásukkal magukénak ismerik el.
Szeged, 200
Hallgató

Dékán/Főigazgató
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A nemzetközi kapcsolatok szabályzatának személyi
és időbeli hatálya:
A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetemmel, mint munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban álló külföldi ideiglenes, tartós és folyamatos kiküldetést teljesítő és
külföldi vendéget fogadó valamennyi munkavállalóra (a továbbiakban kiküldött és
fogadó), valamint más munkáltatóval jogviszonyban álló munkavállalóra abban az
esetben, ha a külföldi távollét és vendégfogadás a Szegedi Tudományegyetem költségvetése terhére történik. A szervezeti egységek vezetői évente kötelesek beszámolót készíteni.
A Nemzetközi Kapcsolatok Szabályzata az Egyetemi Értesítőben történő kihirdetéssel lép hatályba.

I. Ideiglenes külföldi kiküldetések
Ideiglenes külföldi kiküldetést teljesít az a kiküldött, akinek meghatározott
külföldi állomáshelyen történő munkavégzésének vagy képzésének az időtartama a kiküldetés elrendelésekor nem haladja meg a három hónapot.

I. 1. 1 HÓNAPOT (31 napot) meg nem haladó ideiglenes
külföldi kiküldetések
1.1.1. A külföldi kiküldetések engedélyezése
A kiküldetést a kiutazást megelőzően legalább 2 héttel engedélyeztetni kell. Az 1
hónapot meg nem haladó ideiglenes külföldi kiküldetés elrendelésére a kiküldetés
során végrehajtandó feladatok meghatározásával a közvetlen szakmai felügyeletet
ellátó vezető, tartós távollétében annak megbízott helyettese jogosult. A jóváhagyó
minden esetben a költségtérítést biztosító pénzügyi keret kötelezettségvállalója
[Szegedi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata, továbbiakban SZTE GSZ,
11 § (4) bek., ellenjegyzője a Gazdálkodási Szabályzatban meghatározottak köréből kerül ki (SZTE GSZ ll.§. (2) bek.] A kiküldetést abban az esetben is engedélyeztetni kell, ha a költségeket a fogadó fél biztosítja vagy megtéríti. Az 1 hónapot
meg nem haladó ideiglenes külföldi kiküldetések engedélyezése és a kiküldetés teljesítésének igazolása a „Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás" elnevezésű nyomtatványon történik. (Melléklet 7.)
1.1.2.A külföldi kiküldetést teljesítők költségtérítésének szabályozása
A kiküldöttet a külföldi tartózkodás során felmerülő, indokolt mértékű költségeinek fedezésére költségtérítés illeti meg. A kiküldöttet megillető költségtérítések:
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• napidíj,
• szállásköltség,
• a kiküldetés teljesítésével összefüggésben felmerülő egyéb, indokolt költségek
(dologi kiadások),
• a kiküldött lakhelye és a kiküldetés helyére történő el- és visszautazás költsége.
A napidíj kivételével az összes felmerült költséget eredeti bizonylatokkal szükséges
igazolni.
Napidíj
A kiküldöttet a teljes napidíj illeti meg arra a naptári napra, amelyen külföldi tartózkodásának időtartama eléri a nyolc órát. A napidíj 50%-a illeti meg a kiküldöttet arra a napra, amelyen külföldi tartózkodásának időtartama a négy órát meghaladja, de a nyolc órát nem éri el. A kiküldött nem jogosult napidíjra akkor, ha külföldi tartózkodásának időtartama a négy órát nem éri el.
A külföldi kiküldetés tényleges időtartama az indulás és az érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. Az időtartam kiszámításához a határátlépési adatokat, légi
és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőző, ill. az érkezést
egy órával követő időtartamot kell figyelembe venni.
Ha a kiküldött ugyanazon a napon több országban járt, részére azon országra megállapított napidíj fizethető ki, amelyben hosszabb ideig tartózkodott.
Ha a kiküldött rendszeresen díjtalan étkeztetésben részesül, a napidíját 50%-al
csökkenteni kell.
A napidíjak mértékének csökkentése csak ezekben az esetekben lehetséges, kivéve,
ha a kötelezettségvállaló és a kiküldött előzetesen a megállapítottnál alacsonyabb
összegű napidíj kifizetésében állapodtak meg.
Emelt napidíj illeti meg a magasabb vezető és a vezető beosztású közalkalmazottakat és a kinevezett egyetemi tanárokat. Minden más közalkalmazott külföldi tartózkodásának idejére alap napidíjra jogosult. Az emelt és alap napidíjak mértékét e
szabályzat melléklete tartalmazza. (Melléklet 9.)
A költségtérítést biztosító kötelezettségvállaló a megállapítottnál magasabb mértékű napidíj kifizetését nem engedélyezheti. Kivételt képeznek az Európai Uniós
vagy egyéb nemzetközi pályázatból fizetett napidíjak, ahol annak mértékét a támogató határozza meg.
Szállásköltség
A szállásköltség elszámolása eredeti bizonylattal történik. A szállásköltség nem
tartalmazhatja a szállodai szobai szolgáltatásokat (pl. szállodából bonyolított telefonhívásokat, vagy a minibár költségeit). Amennyiben a szállásköltség összege a
kiutazó számára előre nem ismert, az előleg igényléshez segítségül szolgálnak a
Melléklet 9-ben tájékoztató jelleggel megadott összegek.
Egyéb költségek (dologi kiadások)
Az utazással összefüggő egyéb költségek közül előzetes engedély nélkül eredeti
bizonylattal elszámolhatóak:
- indulásnál és érkezésnél az állomástól, repülőtértől a tartózkodási helyig megtett
oda-vissza út költsége (taxi, busz, egyéb transzfer),
- hivatalos küldemények szállítása esetén hordár, ill. csomagmegőrző költségei,
- regisztrációs költségek.
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A költségviselő (kötelezettségvállaló) előzetes engedélye alapján elszámolható
dologi kiadások:
- reprezentációs költségek,
- helyi közlekedési költségek,
- hivatalos telefonbeszélgetés költsége.
A kiküldött lakhelye és a kiküldetés helyére történő el- és visszautazás költsége
(útiköltségtérítés)
A kiküldött saját részére bármely utazási irodánál helyet foglaltathat, de a menetjegyek megvásárlásához a kötelezettségvállaló írásos megrendelője szükséges.
Amennyiben az adott iroda csak az Egyetem Külügyi Osztályának hivatalos megrendelőjét fogadja el, a kötelezettségvállaló írásban, a gazdálkodási keretszám
megadásával átruházhatja a Külügyi Osztálynak az adott megrendelés jogát. A hivatalos kiküldetés idejére minden esetben baleset-poggyász- és személybiztosítást
kell kötnie a kiutazónak. Ha a kötelezettségvállaló a biztosítást nem fedezi, a kiutazónak saját költségére kell biztosítását megkötnie.
A kiküldöttnek az utazás leggazdaságosabb módját kell választania, és ahol ez lehetséges, APEX jegyet kell igénybe vennie és teljes mértékben ki kell használnia az árengedményeket. A kiküldetéshez a gazdaságossági szempontok figyelem- bevételével, és
amennyiben azt az útvonal és elérhetőség indokolja, saját gépkocsi is igénybevehető.
1.1.3. A külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos valutaigénylés
A külföldi kiküldetéshez szükséges valutaigénylést az „Elszámolási előleg külföldi
kiutazáshoz" nyomtatványt kitöltve 1 példányban a gazdasági hivatalok illetékes
ügyintézőjéhez kell eljuttatni legalább egy héttel a kiküldetést megelőzően (Melléklet 1.).
A valutaelőleget az utazás megkezdése előtt legkorábban 7 nappal lehet felvenni. A
valutaelőleg átvételével a kiküldött vállalja, hogy a felvett összegről a hazatéréstől
számított 8 munkanapon belül az „Elszámolás" nyomtatványon elszámol (Melléklet
2.). Aki elszámolási kötelezettségét határidőn túl teljesíti, a későbbiekben valutaelőlegben nem részesülhet.
Az utazás elmaradásáról a gazdasági ügyintézőt írásban haladéktalanul értesíteni szükséges és a felvett valutát 3 munkanapon belül vissza kell fizetni az előleget kifizető helyen.
Az előlegkérő nyomtatványnak tartalmaznia kell:
- A Szegedi Tudományegyetem adószámát,
- a kiutazó adóazonosító jelét,
- a kiküldetést elrendelő (engedélyező) aláírását és pecsétjét,
- a kötelezettségvállaló (költségviselő) rendelkezésére álló gazdasági keret belső
pénzügyi jelölőszámát,
- a kötelezettségvállaló (költségviselő) aláírását és pecsétjét, mellyel igazolja a
rendelkezésére álló keret fedezetének meglétét és az annak terhére történő kötelezettségvállalást,
- a kiutazó nevét, beosztását és munkahelyét,
- a kiküldetés helyét, célját, időpontját,
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- az előlegek összegét, valutanemét és a felvét módját.
Az előlegkérő nyomtatványhoz egy példányban csatolni szükséges a kiutazó rendelkezésére álló meghívólevelet, konferencia esetén a regisztrációs lapot vagy a
konferenciáról szóló minden egyéb információs anyagot.
1.1.4. A valutaelőleg elszámolása
A valutaelőleg elszámolása az „Elszámolás" nyomtatványon a szükséges bizonylatok eredeti példányainak csatolásával történik (Melléklet 2).
Ezek a következők:
- vonatjegy, ill. repülőjegy és beszállókártya,
- valutafelvétel banki bizonylata,
- szállásszámla,
- számlák a dologi kiadásokról,
- részvételi ill. regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylat.
A kiküldött köteles az előlegmaradványt az elszámolást követő 8 naptári napon
belül visszafizetni.
1.1.5. Távolléti díj
Az 1 hónapot meg nem haladó ideiglenes külföldi kiküldetésen lévőt 100 %-os távolléti díj illeti meg a kiküldetés igazolt időtartamára.
1.1.6. Beszámolási kötelezettség
A kiküldött a kiküldetést elrendelő közvetlen szakmai vezető döntésének megfelelően szóbeli vagy írásos szakmai beszámolót köteles adni.

1.2. 1 hónapon túli, de 3 hónapot meg nem haladó
ideiglenes külföldi kiküldetések
1.2.1. A kiküldetés engedélyezése
Az 1 hónapon túli, de 3 hónapot meg nem haladó ideiglenes külföldi kiküldetéseket
az adott kar, oktatási és nem oktatási egység szakmai felügyeletét ellátó, munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető (SZTE szabályzat „A munkáltatói jogkörök gyakorlásának megosztásáról") engedélyezi.
Az engedélykérelmet a kiküldetésre vonatkozó dokumentáció csatolásával (meghívólevél, ösztöndíjról szóló igazolás, egyéb vonatkozó dokumentáció) az „1 hónaptól 3 hónapig terjedő ideiglenes külföldi kiküldetések engedélye" formanyomtatványon (Melléklet 8.) kell az adott kar, oktatási és nem oktatási egység
vezetőjéhez benyújtani a tervezett kiutazást megelőzően legalább 15 nappal.
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Az „1 hónaptól 3 hónapig terjedő ideiglenes külföldi kiküldetések engedélye" formanyomtatványon szerepelnie kell:
- kiküldött neve, beosztása,
- munkahelye,
- kiküldetés célja,
- a kiküldetés helye,
- a kiküldetés időtartama,
- a kiküldetés költségviselője,
- közvetlen szakmai vezető ajánlása és nyilatkozata arról, hogy az egység a kiküldött helyettesítését a rendelkezésére álló személyi és gazdálkodási kereteken
belül megoldja.
1.2.2. Távolléti díj
A kiküldöttet a kiküldetés első hónapjára a távolléti díj 100%-a, a további időszakra 10%, ill. az adott kar, oktatási és nem oktatási egység vezetőjének döntése
alapján a távolléti díj maximum 30%-a illeti meg.
1.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettség
Az „1 hónaptól 3 hónapig terjedő ideiglenes külföldi kiküldetések engedélyé"-t
tartalmazó dokumentumot az engedélyező 3 munkanapon belül köteles megküldeni
a kiküldöttnek, a kiküldött munkahelyi vezetőjének, a Bér- és Munkaügyi Főosztálynak és a Rektori Hivatal Külügyi Osztályának. A kiküldetési kérelem elutasításáról a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a kérelmezőt és annak munkahelyi
vezetőjét 5 munkanapon belül köteles értesíteni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség betartatásáért az adott kar, oktatási és nem oktatási egység vezetője a felelős.
A Bér- és Munkaügyi Fősztály és a Külügyi Osztály félévente köteles az engedélyek nyilvántartását egyeztetni.
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II. Tartós és folyamatos külföldi kiküldetések
Tartós a külföldi kiküldetés abban az esetben, ha a külföldön tartózkodás időtartama a 3 hónapot meghaladja, de nem hosszabb, mint 12 hónap.
Folyamatos a külföldi kiküldetés abban az esetben, ha a külföldön tartózkodás
időtartama a 12 hónapot meghaladja.
Külföldi kiküldetésnek minősül az ösztöndíjas tanulmányút és a külföldi munkavállalás is.

11.1. A kiküldetés engedélyezése
A tartós és folyamatos külföldi kiküldetéseket az adott kar, oktatási és nem
oktatási egység szakmai felügyeletét ellátó, munkáltatói jogkörrel rendelkező
vezetője engedélyezi.
Az engedélykérelmet a kiküldetésre vonatkozó dokumentáció csatolásával (meghívólevél, ösztöndíjról szóló igazolás, egyéb vonatkozó dokumentáció) a közvetlen
szakmai vezető(k) ajánlásának kíséretében a szolgálati út betartásával kell az adott
kar, oktatási és nem oktatási egység vezetőjéhez benyújtani a tervezett kiutazást
megelőzően legalább 1 hónappal.
A kiküldetési engedélynek formanyomtatványa nincs, de tartalmaznia kell:
- kiküldött nevét, beosztását,
- munkahelyét,
- célját,
- a kiküldetés helyét,
- fogadó intézmény pontos megnevezését és címét,
- a kiküldetés kezdetének és befejezésének dátumát,
- a kiküldetés költségviselőjét,
- a kiküldetés idejére megállapított távolléti díj mértékét
- és a munkáltatónak a kiküldetéssel kapcsolatos esetleges egyéb megjegyzéseit.
A kiküldetési kérelem elutasításáról a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető
köteles a kérelmezőt és annak munkahelyi vezetőjét 5 munkanapon belül értesíteni.
A 24 hónapot meghaladó folyamatos külföldi kiküldetéseket ill. a kiküldetések 24 hónapon túli további meghosszabbítását az Egyetem rektora engedélyezi.
Ujabb tartós vagy folyamatos kiküldetésre a kiküldött az esetben kaphat engedélyt,
ha az előző tartós vagy folyamatos kiküldetésről hazatérve az Egyetemen újra
munkába állt és legalább 1 évig folyamatosan az Egyetemen dolgozott.
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11.2. Távolléti díj mértéke
A kiküldöttet a kiküldetés első hónapjára a távolléti díj 100%-a, a további időszakra 10%, ill. az adott kar, oktatási és nem oktatási egység vezetőjének döntése
alapján a távolléti díj maximum 30%-a illeti meg.

111.3. Adatszolgáltatási kötelezettség
Az engedélyt tartalmazó dokumentumot az adott kar, oktatási és nem oktatási egység az engedély keltétől számított 5 munkanapon belül köteles megküldeni a kiküldöttnek, a kiküldött szakmai vezetőjének, a Bér-és Munkaügyi Főosztálynak és a
Rektori Hivatal Külügyi Osztályának.
Az adatszolgáltatási kötelezettség betartatásáért az adott kar, oktatási és nem oktatási egység vezetője a felelős.
A Bér- és Munkaügyi Főosztály és a Külügyi Osztály félévente köteles az engedélyek nyilvántartását egyeztetni.
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III. Külföldi vendégek fogadásának rendje
III. 1. A külföldi vendégek fogadásának engedélyezése
A külföldi vendégek meghívását és fogadását a közvetlen szakmai felügyeletet ellátó vezető, tartós távollétében annak megbízott helyettese engedélyezi a költségtérítést biztosító kerettel rendelkező kötelezettségvállaló jóváhagyásával és a szakmai programot biztosító kísérő kijelölésével.

III.2. A külföldi vendégek fogadásával kapcsolatosan
elszámolható költségek a következők:
• ellátási költség
• ösztöndíj
• szállásköltség
dologi költségek (helyi közlekedési költség, színházjegy, múzeumi belépő)
Az ellátási költségen felül a vendég részére tiszteletdíj kifizetése is lehetséges, melyet a Bér- és Munkaügyi Főosztályon keresztül lehet igényelni.
Az ellátási költség országoktól és beosztástól függetlenül 1500,- Ft/nap, melyet a
vendégnek megérkezésekor átvételi elismervény ellenében kell átadni.Az ellátási
költség mértéke eltérhet az OMFB, TÉT, valamint az Európai Uniós szerződéseknél. Ezekben az esetekben a szerződésben rögzített mérték az irányadó.
A vendég szálláshelyének foglalása és megrendelése minden esetben a kötelezettségvállaló által történik. Egyetemi szálláshelyet csak térítés ellenében lehet igényelni.
A dologi költségeket a kötelezettségvállaló engedélyezi.

111.3. A külföldi vendégek fogadásához szükséges
forintelőlegek igénylése
A vendégfogadáshoz szükséges előlegek igényléséhez a következő formanyomtatványok kitöltésére van szükség:
1. ELŐLEG külföldi vendég fogadásához nyomtatvány 2 példányban (Melléklet 3).
2. ELSZÁMOLÁS külföldi vendég fogadásához felvett előlegről nyomtatvány 2
példányban (Melléklet 4.).
3. ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 1 példányban a vendég nevére kiállítva az ellátási költség átvételére (Melléklet 5.). •
• Az Előleg nyomtatvány egy kitöltött példánya az előleget igénylőnél marad
nyilvántartás céljából. Az előleg igényléshez az előleg második eredeti példányát
kell megküldeni a gazdasági ügyintéző részére.
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111.4. A külföldi vendégek fogadásával kapcsolatos előlegek
elszámolása
A felvett előleg elszámolásához az „ELSZÁMOLÁS külföldi vendég fogadásához
felvett előlegről" nyomtatvány 2 eredeti példányban, valamint a vendég által aláírt
ÁTVÉTELI elismervény 1 eredeti példányban szükséges.
Az „ELSZÁMOLÁS külföldi vendég fogadásához felvett előlegről" nyomtatvány
egyik eredeti példánya a kötelezettségvállalónál marad nyilvántartás céljából, a másik eredeti példányt az átvételi elismervénnyel együtt a gazdasági ügyintéző részére
kell megküldeni 8 naptári napon belül.
Az SZTE Egyetemi Tanácsa jelen szabályzatot 2002. május 13-án megtárgyalta és
a 37/2002. sz. határozatával elfogadta.

Dr. Mészáros Rezső s. k.
rektor

IV. MELLÉKLETEK

Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet

I. Elszámolási előleg
2. Elszámolás
3. Előleg külföldi vendég fogadásához
4. Elszámolás külföldi vendég fogadásához felvett előlegről
5. Átvételi elismervény
6. Adatlap devizaellátmányként felvett előleg adóköteles részének
elszámolásához
Melléklet 7. Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás nyomtatványa
Melléklet 8.1 hónaptól 3 hónapig terjedő ideiglenes külföldi kiküldetések
engedélyének formanyomtatványa
Melléklet 9. 2002. naptári évtől érvényes napidíjak és ajánlott szállásdíjak

l.sz. melléklet

Szegedi Tudományegyetem
Tanszéke
SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
Pénzügyi Osztály

Szám:

ELSZÁMOLÁSI ELŐLEG
külföldi kiutazáshoz
A kiutazó neve:
Útlevélszám:
Tanszék:
A kiutazás és érkezés dátuma:
Helye (ország, város, intézmény):

Beosztása: .
Adóazonosító jel:
Telefon:

Célja:
Kérem, hogy az alábbi összegeket előlegként, utólagos elszámolási kötelezettséggel,
házipénztár útján kifizetni szíveskedjenek:
Szállásra:

országba

éjszakára (
valuta

Ft árf.:

országba

éjszakára (

valuta
Útiköltségre:

/éjszaka)
/éjszaka)

Ft árf.:
Ft

járművel

Egyéb kiadás:

címén
valuta

Ft árf:
címen

.valuta

Ft árf.:

Felvett előleg összesen:
valuta vagy/és
mellyel hazatérés után 8 napon belül kell elszámolni!
Az előleg kifizetését engedélyezem a

Ft

forintkeret terhére.
önálló
egység

munkahely

témaszám

Szeged, 200.

utazó aláírása

pénzügyi keretért felelős aláírása

Szegedi Tudományegyetem
Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
Deviza csoport

2.sz. melléklet

ELSZÁMOLÁS
A kiutazó neve:

Beosztása:

Adóazonosító jel:
Tanszék:

Telefon:

A kiutazás és érkezés dátuma: .
Helye (ország, város intézmény)
Célja:
Felvett előleg
valuta

Szállásra

valuta
Ft értéke

Ft

Ténylegesen
felhasznált költség

Összköltség

valuta
Ft értéke

Ft

valuta

Ft

országba
országba

Utazásra

járművel
címén

Egyéb
kiadás

címén
Ö s s z e s e n (valuta vagy Ft)

Kérem szíveskedjenek

forintkeretre és/vagy
összeget

A

keretre terhelni.
előlegmaradványt az utazó visszafizeti.

Hozzájárulok, hogy a devizaellátmányként felvett előleg elszámolásakor a napidíjként kezelt összeg adóköteles részének (50 %) SZJA előlegét munkabéremből számfejtéskor levonják.

Mellékelt számlák:

db szállásról
db útiköltségről
db egyéb költségről

Szeged, 200

utazó aláírása

pénzügyi keretért felelős aláírása

3. sz. melléklet
Szegedi Tudományegyetem

Ikt.szám:

/200

ELŐLEG
külföldi vendég fogadásához
SZTE Gazdasági Igazgatósága
Pénzügyi Osztály részére
Szeged
Kérjük, hogy vendégfogadási költségek fedezése címén az alábbi részletezés szerinti összeget
(szakmai kísérő) részére előlegként, utólagos elszámolási
kötelezettség mellett házipénztárból kifizetni szíveskedjenek a
keret
terhére.

Napok száma

Ft/nap

Összesen

1. Ellátási költség
2. Szállásköltség
3. Egyéb
(belf. közi., kult. költs.)
4. Ösztöndíj

ÖSSZESEN:
Ft

A VENDÉG ADATAI
Név:
Beosztás:
Munkahely:
Az itt-tartózkodás időtartama:
Érkezés:
Szálláscím:
Fogadó tanszék:

Távozás:

Szeged, 200

kötelezettségvállaló aláírása

4. sz. melléklet
Szegedi Tudományegyetem

Ikt.szám: ad

/200

ELSZÁMOLÁS
külföldi vendég fogadásához felvett előlegről

A

házipénztárból

hó
napján felvett
-ból érkezett
nevű
állampolgárságú vendég itt-tartózkodásával kapcsolatos
Ft összegű előleggel az alábbiak alapján számolok el:

Napok száma

Ft/nap

Összesen

1. Ellátási költség
2. Szállásköltség
3. Egyéb
(belf. közi., kult. költs.)
4. Ösztöndíj

ÖSSZESEN:
Ft
Az elszámolást a mai napon

db bizonylattal leadtam.

Szeged, 200

kísérő aláírása

Kérem a fenti keret elszámolását a

keret terhére.

Szeged, 200

engedélyező aláírása

5. sz. melléklet
Ikt.szám:

Szegedi Tudományegyetem

/200

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
Receipt
Név:
Name:

Napok/Days

Ft/nap (Ft/Day)

Osszesen/Total

1. Ellátási költség
Subsistence Cost
2. Szállásköltség
Accomodation Cost
3. Egyéb lOther costs
(belf. közi., kult. költs.)
4. Ösztöndíj
Scholarship
ÖSSZESEN:
TOTÁL:
Ft
Elismerem, hogy a fenti összeget a mai napon felvettem.

Szeged, 200

átvevő aláírása / Signature

6. sz. melléklet
Szegedi Tudományegyetem
Bér és Munkaügyi Főosztály

ADATLAP
Devizaellátmányként felvett előleg adóköteles részének
elszámolásához

Név:
Tanszék/Főállású munkahely neve:
Anyja neve:
Születési helye

Év

hó

nap

Állandó lakhelye:
Adóazonosító jel:
TAJ szám:

Szeged, 2001.

aláírás

7. sz. melléklet

KÜLFÖLDI KIKÜLDETESI UTASITAS ES KOLTSEGELSZAMOLÁS
A kiküldő szervezet:

Sorszám:

I. KIKÜLDETESI UTASITAS

1. A kiküldetésre vonatkozó rendelkezések:
neve:
•a

jé

oda:

Az utazás
módja

beosztása:

vissza:

<

munkáltatója:
Milyen osztályú
napidíj jár.

Doloqi kiadás

%

A kiküldetés célja:

A kiküldetés
helye és
időtartama

ország:
nap:

Helyközi utazásra jogosult:
Utólagosan engedélyezett eltérések:

A kiküldetést elrendelő aláirása:

20

20

hó

2. Felvett előlegek:
A bizonylat
sorsz.
kelte
kiállításának helye

hó

-n
aláírás

-n

A felvét módja

A valuta
összege

neme

Forint

árfolyama

Személyi jöv. adóelőlegre visszatartva vagy befizetve
A külképviseletektől bármilyen címen felvett összegeket, valamint utazási jegyek árát ittfetvétként kell feltüntetni.

Összesen

3. Visszafizetések

Személyi jöv. adóelőlegre elszámolva (il. 6-tól)
Összesen
II. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS

4. Indulási, érkezési, határátlépési adatok:
Indulás
honnan

utazás
módja

Érkezés
mikor
hó

nap

mikor
hova

óra
perc

hó

nap

óra
perc

A határátlépés
időtartama
óra
nap
perc

5. A napidíj-elszámolás:
Ország

Napok
száma

Felszámitható napidíj valutában
a valuta
egy napra
összesen
neme

Csökkenés v. pótlék
%

összege

Elszámolható

A valuta
árfolyama

összesen
B. S z . n y . 7 3 0 0 - 2 6 0 . r. SZ. - Pátria - Nyomell. - (Fsz.: 5-7864)

Forint

7. sz. melléklet

A valuta
neme

Alap
napidíj

a

b

Devizaellátmány

Napok
száma

A
devizaellátmány
összege
cxd

d

e

Szorzószám

6. Adóelőleg-számítás
Adómentes
rész
bxdx

A devizaellátmány
adóköteles része
e-g

f

3

h

Adóelőleg

egy napra
c

valutában
i

forintban
i

A valuta
árfolyama

Forint

7. Szállásköltség
A
bizonylat
sorsz.

Ország

Szállásköltség a számla szerinti valutában
a valuta
napok
egy napra
összesen
száma
neme

Levonandó
Elszámolható

Összesen:
8. A dologi kiadások elszámolása valutában:
A
A felmerülés
bizonylat
ideje
helye
sorsz.

A valuta
jogcíme

neme

összege

A külképviseletektől kapott utazási jegyek árát költségként kell feltüntetni.
9. Forintban felmerült dologi kiadások:
A bízonyl.
A felmerülés jogcíme
sorszáma

Forint

árfolyama

Összesen:
Forint

A bizonyl.
sorszáma

Forint

A felmerülés jogcíme

Összesen:
III. ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESÍTÉSE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE
11. Valutaelszámolás

- 10. Forintelszámolás
É
•n
tn
o
tn

Szöveg

Táblázat
hivatk.

1

Elszámolásra felvett előleg

1/2

2

Előleg-visszafizetés

1/3

3

Elszámolandó (1-2)

-

4

Napidij

5

Szállásköltség

6

Dologi kiadások

7

Költs. össz. (4-6-ig)

8

Elszámolandó

Forint

Elszámolt

A valuta neme
tételesen

Visszafizetendő

Többletelszámolás

valuta

összesen

IslisIliiÉ

11/5

llilllll

11/7

A kiküldetésben eltöltött idő szükségességét és a feladat elvégzését
igazolom:

11/8 és 9

20

hó

-n.

ÉÜIÜI
Ili
ÍSSíSr-íSríiví/rí?:

Különbözet (7-3)

aláírás

Kelt: 20

A kiküldött aláírása:

12. Érvényesítés
Meavizsoáltuk és

Ft, azaz

Elszámolandó előlea:
Kifizetendő:

Ft

Visszafizetendő:

Ft

Kelt:
B. SZ. ny. 7300-260. r. sz.

forinttal érvényesítjük.

Ft

20

hó

-n.

Adóelőlegként
elszámolandó:

Számfejtő:

Ellenőr:

Utalványozó:

7. sz. melléklet

1 HÓNAPTÓL 3 HÓNAPIG TERJEDŐ
IDEIGLENES KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ENGEDÉLYE
Szegedi Tudományegyetem
Tanszék/egység:
A kiutazó neve:
Beosztása:
A kiutazás időtartama:
Célja:

Kar

Eng. szám:

Helye (ország, város, intézmény, pontos cím):
A kiutazás költségének viselői:
TANSZÉKVEZETŐI ÉS TANSZÉKCSOPORTVEZETŐI VÉLEMÉNY:
A kinntartózkodás ideje alatt a kiutazó oktatói és egyéb tanszéki kötelezettségeiből adódó feladatait
helyettesítéssel oldjuk meg. Akijelölt helyettes(ek):
A helyettesítést végző oktatók/dolgozók díjazására a tanszék/egység nem kíván pótlólagos anyagi
eszközöket igénybe venni, azt a rendelkezésre álló kereteken belül oldja meg. A kiküldetés
engedélyezését ennek alapján javasolom.
Dátum:

tanszék/egységvezető aláírása

A fentiek alapján a kiküldetés engedélyezését kérem.
Dátum:

Nem javaslom.

tanszékcsoportvezető aláírása
DÉKÁNI ENGEDÉLY

A kiküldetést engedélyezem:
A kiküldöttet a kiküldetés első hónapjára a távolléti díj 100 %-a, a további időszakra a távolléti díj 10 %-a illeti meg.

Dátum:
dékán aláírása
A kiküldetést az alábbi indokok alapján nem engedélyezem:

Dátum:
dékán aláírása

9. melléklet

A 2002. január 1 -jétől érvényes napidíjak és szállásdíjak táblázata - Európa

Emelt
Ország

Valutanem

Alap

napidíj

1

Emelt

Alap

szállásdíj

EURÓPA
Albánia

USD

50

35

55

40

Ausztria

EUR

50

35

93

62

Belgium

EUR

50

35

77

51

Bulgária

USD

50

35

55

40

Ciprus

USD

50

35

65

45

Cseh és Szlovák Köztársaság

USD

50

35

55

40

Dánia

DKR

400

270

630

510

Finnország

EUR

50

35

100

67

Franciaország

EUR

50

35

92

61

Gibraltár

GBP

45

35

55

35

Görögország

EUR

50

35

73

48

Hollandia

EUR

50

35

89

59

Írország

EUR

50

35

108

72

Izland

USD

50

35

100

65

Jugoszlávia utódállamai

USD

50

35

65

, 45

Lengyelország

USD

50

35

55

40

Liechtenstein

USD

50

35

55

40

Luxemburg

EUR

50

35

48

32

Málta

USD

50

35

80

60

Monaco

USD

50

35

99

69

Nagy-Britannia

GBP

45

35

86

65

Németország

EUR

50

35

62

41

Norvégia

USD

50

35

138

112

Olaszország

EUR

50

35

110

73

Portugália

EUR

50

35

100

67

Románia

USD

50

35

55

40

Spanyolország

EUR

50

35

72

48

Svájc

CHF

100

80

105

87

Svédország

SEK

400

270

850

700

Szovjetunió utódállamai

USD

50

35

55

40

Vatikán

USD

50

35

43

38

Egyéb

USD

50

35

55

40

9. melléklet

A 2002. január 1 -jétől érvényes napidíjak és szállásdíjak táblázata -

Emelt
Ország

Alap

napidíj

Valutanem
AZSIA

Emelt

Európa

1

Alap

szállásdíj

Afganisztán

USD

62

41

79

75

Arab Emirátusok

USD

47

31

52

48

Bahrein

USD

47

31

52

50

Bangladesh

USD

39

26

60

40

Burma

USD

48

32

55

40

Fülöp szigetek

USD

39

26

60

40

Hongkong

USD

51

34

52

48

India

USD

36

24

55

40

Indonézia

USD

45

30

65

50

Irak

USD

78

52

85

79

Irán

USD

95

61

85

79

Izrael

USD

66

44

50

38

Japán

JPY

9500

6500

12000

10500

Jemeni Köztársaság

USD

51

34

80

50

Jordánia

USD

45

30

45

35

Kambodzsa

USD

44

29

60

45

Katar

USD

41

27

55

40

Kína

USD

54

36

80

50

Koreai Köztársaság

USD

56

37

82

53

Koreai NDK

USD

41

27

55

40

Kuvait

USD

44

29

60

40

Laosz

USD

47

31

60

40

Libanon

USD

62

41

70

45

Macao

USD

48

32

70

50

Maldiv Köztársaság

USD

38

25

80

60

Malaysia

USD

38

25

65

50

Mongólia

USD

45

30

55

40

Nepál

USD

32

21

63

53

Omán

USD

45

30

67

55

Pakisztán

USD

36

24

55

40

Sri Lanka

USD

47

31

60

57

Szaud Arábia

USD

45

30

70

65

Szingapúr

USD

42

28

55

40

Szíria

USD

69

46

75

60

Tajvan

USD

42

28

55

40

Thaiföld

USD

38

25

55

40

Törökország

USD

36

24

70

50

Vietnám

USD

38

25

55

40

Egyéb

USD

48

32

70

50

-

•

9. melléklet

A 2002. január 1 -jétől érvényes napidíjak és szállásdíjak táblázata -

Ország
Algéria
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Comore
Csád
Dél-Afrikai Köztársaság
Dzsibuti
Egyiptom
Elefántcsont-part
Etiópia
Gabon
Gambia
Ghana
Guineai Köztársaság
Guineai Bissau Köztársaság
Egyenlítői Guinea
Kamerun
Kenya
Kongó
Közép-Afrikai Köztársaság
Lesotho
Libéria
Líbia
Malgas
Mali
Marokkó
Mauritánia
Mauritius
Mozambik
Niger
Nigéria
Ruanda
Sao Tome és Principe
Seychelles
Sierra Leone
Szváziföld
Szenegál
Szomália
Szudán
Tanzánia
Togo
Tunézia
Uganda
Zaire
Zambia
Zimbabwe
Zöldfoki Szigetek
Egyéb

Valutanem
AFRIKA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Emelt
Alap
napidíj
47
60
45
44
51
50
57
68
45
56
42
54
54
68
50
44
53
56
56
57
36
63
62
50
60
66
39
54
44
54
39
65
47
44
51
50
47
50
41
48
56
65
47
50
39
53
45
59
39
42
50

31
40
30
29
34
33
38
45
30
37
28
36
36
45
33
29
35
37
37
38
24
42
41
33
40
44
26
36
29
36
26
43
31
29
34
33
31
33
27
32
37
43
31
33
26
35
30
39
26
28
33

Európa

1

Emelt
Alap
szállásdíj
80
70
70
70
55
80
49
49
70
49
60
67
55
58
80
50
53
53
50
66
60
70
71
70
68
80
44
45
70
45
50
43
70
60
65
60
45
65
55
46
46
80
62
55
52
47
52
40
52
41
64

60
50
50
50
53
60
41
41
50
41
50
50
53
55
60
40
44
44
45
60
44
50
58
50
57
75
35
40
50
40
40
37
50
45
50
45
44
50
45
37
37
70
45
45
48
40
45
32
48
35
46

9. melléklet
A 2 0 0 2 . január 1-jétől é r v é n y e s napidíjak é s szállásdíjak táblázata - Amerika, Ausztrália é s Óceánia

Ország
Argentína
Bahama
Barbados
Bermuda
Bolívia
Brazília
Chile
Costa Rica
Dominika
Dominikai Köztársaság
Ecuador
Grenada
Guatemala
Guayana
Haiti
Holland Antillák
Honduras
Jamaica
Kanada
Kolumbia
Kuba
Mexikó
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Puerto Rico
Salvador
Surinam
Trinidad és Tobago
Uruguay
USA
Venezuela
Egyéb

Ország
Ausztrália
Fidzsi-szigetek
Pápua-Újguinea
Uj-Zéland
Egyéb

Emelt
Alap
napidíj
Valutanem
AMERIKA
53
USD
35
USD
53
35
USD
50
33
USD
39
26
USD
38
25
USD
56
37
41
USD
27
36
USD
24
USD
49
36
48
USD
32
USD
36
24
36
USD
49
30
USD
45
35
USD
53
USD
48
32
USD
49
36
USD
44
29
USD
33
22
CAD
60
39
31
USD
47
USD
41
27
USD
45
30
USD
77
51
38
USD
25
USD
41
27
USD
63
42
USD
50
33
USD
45
30
USD
66
44
USD
50
33
33
USD
50
USD
56
37
USD
35
53
USD
33
50

Emelt
Alap
Valutanem
napidíj
AUSZTRALIA ES OCEANIA
AUD
65
41
USD
27
41
USD
69
46
USD
39
26
USD
50
33

Emelt
Alap
szállásdíj
50
90
85
100
55
60
50
69
69
45
55
70
56
55
58
55
43
49
65
45
55
90
60
47
60
60
64
55
48
67
55
90
55
64

35
70
55
70
39
40
36
50
50
35
40
56
39
45
39
45
38
47
55
35
40
60
40
35
42
39
46
39
42
53
40
70
39
46

Emelt
Alap
szállásdíj
85
55
60
70
64

65
40
39
50
46
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1

PREAMBULUM
A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban SZTE) az alap-, kisegítő-, és kiegészítő-,
oktatói-, kutatói-, gyógyítói valamint művészeti alkotó munkájának a felsőoktatás minőségpolitikai követelményrendszerét kielégítő biztosítására szabályzatot hoz létre.
Az SZTE minőségirányítási és minőségértékelési rendszere az Egyetem egészére
kiterjedő tudatos és szervezett tevékenységek összessége, amely az Egyetem küldetésnyilatkozatában kinyilvánított céljainak és tényleges működésének állandó
közelítését szolgálja és amelynek középpontjában a közvetlen és közvetett partnerek (az érdekelt felek) igényeinek kielégítése áll, különös tekintettel a hallgatókra
(beleértve a továbbképzésben résztvevő és továbbtanuló felnőtteket, az orvosképzés területén a betegeket), a munkaadókra, a kutatások megrendelőire, a nemzetközi és hazai szakmai és tudományos közösségekre.
Az SZTE teljes tevékenységi körének minőségbiztosítási rendszerbe foglalásának
célja a képzés, kutatás-fejlesztés, gyógyítás, és a kisegítő- és kiegészítő tevékenységek magas színvonalú ellátásának, folyamatos tökéletesítésének biztosítása,
szűkebb értelemben magas színvonalú tudást és képességet igazoló diploma, illetve oklevél, mint tanúsítvány kiadása.
A Szabályzat a felsőoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXX. tv, az egészségügyről rendelkező 1997. évi CLIV. tv, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága
1997. szeptember 30-án kelt ajánlása az egészségügyi ellátás fejlesztésére és minőségfejlesztési rendszerek megvalósítására, valamint az Eü. M. 2001. október 31-i ajánlásában (Egészségügyi Közlöny LI. évf. 24. sz.) foglaltak figyelembe vételével készült.

ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. fejezet: A Szabályzat területi és személyi hatálya kiterjed
l.§ A Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi karára, centrumára,
központi hivatalára, központi oktatási és oktatást segítő egységére, a felsorolt
egységekben közalkalmazotti jogviszonyban lévő oktatókra, kutatókra, a nem
oktató dolgozókra és valamennyi hallgatói jogviszonyban lévő hallgatóra. Továbbá a nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatókra és
munkavállalókra.

II. fejezet: A Szabályzat időbeli hatálya
2.§ (1) A Szabályzat időbeli hatálya, a hatálybalépéstől számítottan határozatlan
időre azonban legfeljebb a következő felülvizsgálatig terjed.
(2) Az Egyetem mindenkori rektora a szabályzatot a minőségbiztosítási megbízottak bevonásával szükség szerint felülvizsgáltatja, ha a szakmai-technikai
fejlődés, a feltárt hiányosság, illetve egyéb ok miatt erre szükség van.
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MÁSODIK RÉSZ:
A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER
III. fejezet: Az oktatói, kutatói, gyógyító és művészeti alkotó,
valamint a gazdálkodási munka minőségügyi rendszerének általános
szabályai
3.§ (1) E Szabályzat az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint
annak mellékleteiben és függelékeiben foglaltakra épülve foglalja rendszerbe az Egyetem teljes tevékenységének minőségirányítását, annak felügyeletét és önértékelését.
(2) E Szabályzat a hatálya alá tartozókra vonatkozóan az Egyetem működését
átfogó, a minőség biztosítására koncentráló rendelkezés.
(3) A gazdasági-műszaki ellátás területén hosszú távon TQM szemléletű,
nemzetközi audit kritériumoknak eleget tevő minőségügyi rendszer működtetése kívánatos.

IV. fejezet: A minőségirányítási rendszer felépítése
4.§ (1) A SZTE minőségirányításának felelőse az egyetem mindenkori rektora.
(2) A SZTE minőségügyi tevékenységének koordinálását, az egyetemre érvényes irányelvek, az ún. politikák kidolgozását, a tevékenység összegző
értékelését a SZTE Minőségpolitikai Bizottsága végzi, melynek elnökét
és tagjait az Egyetemi Tanács választja.
(3) A SZTE minőségügyi tevékenységét, a minőség jobbítását célzó feladatok
feltárását, rangsorolását és megoldását a karonként működő Minőségirányítási Bizottságok végzik, tagjait a kar oktatói és kutatói közül a kari tanácsok választják.
(4) A Minőségirányítási Bizottság vezetője, az érintett kar dékánja/főigazgatója.
(5) A kari Minőségirányítási Bizottságok felállítása, feladatainak és hatáskörének megállapítása a kari tanácsok feladata. Tagjai szakonként egy-egy
választott oktató/kutató, a SZTE kari/karközi doktori tanácsok által delegált egy-egy fo - aki egyben a szak, illetve doktori iskola minőségbiztosítási vezetője is - , valamint a kari HŐK egy képviselője. Az Általános Orvostudományi Karon a Bizottság - a mindenkori kari szabályozásnak
megfelelően - kibővül a gyógyítás képviselőivel.
(6) A Minőségirányítási Bizottságok munkájával kapcsolatos adminisztrációt,
az adatok tárolását, a kari minőségügyi szervezetek (osztályok vagy
csoportok), ennek hiányában a dékáni/főigazgatói hivatalok látják el.
(7) A SZTE minőségirányítással összefüggő adminisztratív feladatait, valamint az adatok tárolását, az egyetem Rektori Hivatala látja el.
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V. fejezet: A rektor minőségirányítási feladatai
5.§ (1) Az egyetem mindenkori rektora biztosítja, hogy a felső vezetői döntések
meghozatalakor a minőség ügye ne sérülhessen, mindenkor központi érték
legyen.
(2) A rektor általános feladatai közé tartozik az Egyetem minőségpolitikai
koncepciójának kimunkálása, a minőségpolitikai célok meghatározása a
stratégiai célokkal összhangban; a minőségpolitikai célok eléréséhez szükséges erőforrások biztosítása, beleértve a minőségügyi képzés költségeit
is; valamint az intézményi szintű kapcsolattartás a minőséget érintő kérdésekben érdekelt felekkel.
(3) Irányítja a minőségirányítási rendszer működését, jóváhagyás után az
Egyetemi Tanács elé terjeszti a Minőségpolitikai Bizottság éves munkatervét, valamint költségvetését és ellenőrzi a tervszerű, folyamatos munkát
Részt vesz a Bizottság ülésein; kidolgoztatja, rendszeresen felülvizsgálja
és jóváhagyja az Egyetem minőségellenőrzési (önértékelési) irányelveit.
(4) Biztosítja az Egyetem képviseletét és az információk cseréjét a nemzeti
és nemzetközi minőségügyi fórumokon, értekezleteken, megbeszéléseken
személyesen vagy megbízottja útján; figyelemmel kíséri a felsőoktatás
minőségfejlesztésének trendjeit.
(5) Tájékoztatja az Egyetemi Tanácsot, a Főhatóságok megfelelő szakembereit,
biztosítja az egyetemi és a széles körű közvélemény folyamatos informálását a
minőségfejlesztés terén kitűzött célokról és elért eredményekről; évente legalább egy alkalommal nyílt fórumon találkozik az érdekelt felek képviselőivel.
(6) Jogában áll az oktatás, tanulás, kutatás, kisegítő vagy kiegészítő tevékenység
bármely területén tervezett jelentős minőségfejlesztési tevékenység megkezdése előtt hatásvizsgálatot vagy hatékonysági vizsgálatot elrendelni; bármely
tevékenységgel vagy szolgáltatással összefüggő panasz vagy kifogás esetében
minőségügyi átvizsgálást elrendelni; szankciókra illetve jutalmazásra javaslatottenni; valamint külső szakértők bevonását javasolni.
(7) Köteles a tények feltárása és a hibajavító intézkedés megtétele érdekében
késedelem nélkül intézkedni, amennyiben a Minőségpolitikai Bizottság,
vagy annak egy tagja szignalizációs jogával élt.

VI. fejezet: A Minőségpolitikai Bizottság szervezete és feladatai
6.§ (1) A Minőségpolitikai Bizottság az Egyetemi Tanács állandó bizottsága.
(2) A Minőségpolitikai Bizottság tagjait a kari Minőségirányítási Bizottságok
tagjainak köréből az Egyetemi Tanács választja 3 évre. A bizottságba az
EHÖK egy tagot delegál. A titkári feladatokat a Bizottság elnökének kijelölése alapján a Rektori Hivatal egy munkatársa látja el. A bizottsági tagok kiválasztásánál figyelembe kell venni a személyek szakmai tekintélyét, minőségirányítási kérdésekben való jártasságát és minőségértékelésre
való alkalmasságukat. A Minőségpolitikai Bizottság ügyrendjét saját hatáskörében állapítja meg.
(3) A Bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz az oktatási és a tudományos rektorhelyettes, az egyetemi főtitkár valamint a gazdasági és
műszaki főigazgató, valamint a Közalkalmazotti Tanács és a munkavállalók érdekvédelmi szervezetének egy-egy tagja.
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(4) A Minőségpolitikai Bizottság általános feladata az egyetemi-főiskolai
oktatás és az oktatást támogató kutatási-fejlesztési, valamint az orvosi karon a gyógyítási tevékenységek területén kitűzött célok elérésének értékelése, színvonalának ellenőrzése a minőség tökéletesítése: ennek érdekében
a) Kidolgozza és rendszeresen felülvizsgálja az Egyetem minőségellenőrzési (önértékelési) irányelveit, melyeket döntésre az Egyetemi Tanács
elé teijeszt.
b) Évente rendszeresen értékeli a kari Minőségirányítási Bizottságok
önértékelő jelentései alapján a képesítési követelmények érvényesülését, az intézményi hatáskörben indított szakirányú továbbképzési szakok és az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzések minőségét, a személyi és tárgyi feltételek fennállását. Az értékelés magában
foglalja a képzési és a kutatás-fejlesztési tevékenység minőségével
kapcsolatos hallgatói és dolgozói véleményeket, valamint a kisegítő és
kiegészítő tevékenységeket végző szervezeti egységek éves minőségügyi beszámolóit.
c) Ellenőrzi minőségügyi belső átvizsgálás (belső audit) formájában, az
éves munkatervében rögzített körben a kari Minőségirányítási Bizottságok munkáját, másrészt az Egyetem által kitűzött minőségpolitikai célok teljesülését. A belső átvizsgálás kiterjed:
- a minőségértékelésre, azon belül különösen a képzési követelmények
érvényesülésére,
- a megfelelőség megállapítására, ezen belül különösen a személyi és
tárgyi feltételek fennállására,
- a folyamatszabályozás eljárási rendjére és annak betartására.
d) Kivizsgálja a képzési és a kutatás-fejlesztési tevékenység minőségével
kapcsolatos esetleges panaszokat.
e) Összegzi egyetemi szinten a képzési és a kutatás-fejlesztési, kisegítő és
kiegészítő tevékenységek minőségével kapcsolatos eredményeket.
f) Elkészíti az egyetemi éves (minőségügyi) értékelő jelentést (az önértékelő jelentés és a minőségügyi átvizsgálások alapján), melyet
g) intézkedési javaslatokkal együtt a Bizottság elnöke terjeszt az Egyetemi Tanács elé. A jelentés megküldésének határideje a tárgyév szeptember 30. napja.
h) A Minőségpolitikai Bizottság értékelő jelentését az Egyetemi Tanács
jóváhagyása után október 16-ig köteles megküldeni a Magyar Akkreditációs Bizottságnak (MAB-nak). A jelentésben foglalt adatok, mint
közérdekű adatok, nyilvánosak.
(5) A Minőségpolitikai Bizottság tagjainak joga van a képzési-kutatási dokumentumok, feladattervek, zárójelentések tanulmányozására, az órák,
foglalkozások látogatására.
(6) A Minőségpolitikai Bizottság bármely tagja szignalizációval élhet a Bizottság elnöke felé, amennyiben jogszerű ellenőrző munkája során akadályoztatva van vagy bármilyen más módon a képzés vagy a kutatásifejlesztési tevékenység minőségét súlyosan veszélyeztető körülmény, vagy
emberi mulasztás a tudomására jut.
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VII. fejezet: A dékán/főigazgató minőségirányítási feladatai
7.§ (1) A mindenkori dékán/főigazgató a kari minőségmenedzsment letéteményese, biztosítja, hogy a kar szintjén hozott döntések kapcsán a minőség ügye
mindig megfelelő módon képviselve legyen.
(2) Általános feladatai a kari minőségpolitikai koncepció kimunkálása és a
minőségpolitikai célok meghatározása az egyetemi és kari stratégiai célokkal összhangban; a minőségpolitikai célok eléréséhez szükséges erőforrások meghatározása, beleértve a minőségügyi képzés költségeit is; az intézményi szintű kapcsolattartás a minőséget érintő kérdésekben az érdekelt
felekkel.
(3) Irányítja a kari minőségirányítási rendszer működését, a Kari Tanács elé
terjeszti a Minőségirányítási Bizottság éves munkatervét valamint költségvetését és ellenőrzi a tervszerű, folyamatos munkát, részt vesz a Bizottság ülésein; kidolgoztatja, rendszeresen felülvizsgálja és jóváhagyja az Egyetem átfogó minőségellenőrzési irányelveivel összhangban - a kari
minőségirányítási rendszer szempontrendszerét, indikátorait.
(4) Biztosítja a kar, illetve a karhoz tartozó szakok képviseletét és az információ cseréjét a nemzeti és nemzetközi minőségügyi szakmai fórumokon, értekezleteken, megbeszéléseken személyesen vagy megbízottja(i)
útján; figyelemmel kíséri a felsőoktatás minőség-fejlesztésének trendjeit.
(5) Tájékoztatja a Kari Tanácsot, a Főhatóságok megfelelő szakembereit, az
egyetemi és a széles körű közvéleményt a minőségfejlesztés terén a kar
által kitűzött célokról és elért eredményekről; évente legalább egy alkalommal nyílt fórumon találkozik az érdekelt felek képviselőivel.
(6) Jogában áll az oktatás, tanulás, kutatás, kisegítő vagy kiegészítő tevékenység bármely területén tervezett jelentős minőségfejlesztési tevékenység megkezdése előtt hatásvizsgálatot vagy hatékonysági vizsgálatot elrendelni; bármely tevékenységgel vagy szolgáltatással összefüggő panasz
vagy kifogás esetében minőségügyi átvizsgálást elrendelni; szankciókra
illetve jutalmazásra javaslatot tenni; valamint külső szakértők bevonását
javasolni.
(7) Köteles a tények feltárása és a hibajavító intézkedés megtétele érdekében
késedelem nélkül intézkedni, amennyiben a karon folyó oktatási vagy
egyéb tevékenységgel kapcsolatos súlyos mulasztás vagy hiba tudomására
jut vagy az egyetemi Minőségpolitikai Bizottság vezetője erre utasítást ad.

VIII. fejezet: A kari Minőségirányítási Bizottság szervezete
és feladatai
8.§ (1) A Minőségirányítási Bizottságok a kari tanácsok állandó bizottságai.
(2) A Minőségirányítási Bizottságok létszáma változó a szakok számától függően. A Bizottság Elnöke a kar mindenkori dékánja. Tagjait a kar, illetve a
szakok oktatói/kutatói és adminisztratív dolgozói köréből a kari tanács választja 3 évre. A bizottságba a HŐK egy hallgatót delegál. A Bizottságban tanácskozási joggal képviselteti magát a munkavállalók érdekképviseleti szervezete is, az Általános Orvostudományi Karon a kar gazdasági igazgatója. A
titkári feladatokat a kar minőségügyi megbízottja, ennek hiányában a Bizottság elnökének kijelölése alapján a Dékáni Hivatal egy munkatársa látja el.
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(3) A bizottsági tagok kiválasztásánál figyelembe kell venni a személyek
szakmai tekintélyét, minőségirányítási kérdésekben való jártasságát és minőségértékelésre való alkalmasságukat. A Minőségirányítási Bizottság
ügyrendjét saját hatáskörében állapítja meg.
(4) A Minőségirányítási Bizottság általános feladata az egyetemi-főiskolai
oktatás és az oktatást támogató kutatási-fejlesztési-, valamint az orvosi karon a gyógyítási tevékenységek területén kitűzött célok elérésének értékelése, színvonalának ellenőrzése a minőség tökéletesítése érdekében a következő módon:
a) Értékeli a kar/szakok önértékelő jelentéseit, beleértve a képzési és a
kutatás-fejlesztési tevékenység minőségével kapcsolatos hallgatói és
dolgozói véleményeket, valamint a karhoz tartozó kisegítő és kiegészítő
tevékenységeket végző szervezeti egység(ek) éves minőségügyi beszámolóit.
b) Ellenőrzi minőségügyi belső átvizsgálás (belső audit) formájában, az
éves munkatervében rögzített körben az egyes szakok minőségirányítási bizottságának munkáját, másrészt a kar, illetve a szakok által kitűzött
minőségpolitikai célok teljesülését.
A belső átvizsgálás kiterjed:
- a minőségértékelésre, azon belül különösen a képzési követelmények érvényesülésére,
- a megfelelőség megállapítására, ezen belül különösen a személyi és tárgyi
feltételek fennállására,
- a folyamatszabályozás eljárási rendjére és annak betartására.
c) Kivizsgálja a képzési, kutatás-fejlesztési, kisegítő és kiegészítő tevékenység minőségével kapcsolatos esetleges panaszokat,
d) Összegzi kari szinten a képzési és a kutatás-fejlesztési, kisegítő és kiegészítő tevékenységek minőségével kapcsolatos eredményeket.
e) Elkészíti az éves (minőségügyi) értékelő jelentést (az önértékelő jelentés és a minőségügyi átvizsgálások alapján) és intézkedési javaslatokkal együtt az Kari Tanács elé terjeszti. A jelentésben foglalt adatok,
mint közérdekű adatok, nyilvánosak. A jelentés megküldésének határideje a tárgyév szeptember 15. napja.
(5) Joga van a Minőségirányítási Bizottság tagjainak a képzési-kutatási dokumentumok, feladattervek, zárójelentések tanulmányozására, az órák,
foglalkozások látogatására.
(6) Szignalizációval élhet a Bizottság elnöke felé, amennyiben a Minőségirányítási Bizottság bármely tagjának jogszerű ellenőrző munkája során akadályoztatva van vagy bármilyen más módon a képzés vagy a kutatásifejlesztési tevékenység minőségét súlyosan veszélyeztető körülmény, vagy
emberi mulasztás a tudomására jut.
(7) A Minőségirányítási Bizottság értékelő jelentését a Kari Tanács megtárgyalja. A tanács a jelentést jóváhagyás után augusztus 30-ig köteles megküldeni az Egyetemi Minőségpolitikai Bizottságnak.

ELSŐ RÉSZ: Általános rendelkezések > 7

IX. fejezet: A minőségirányítást és az értékelést segítő
egyetemi szabályzatok
9.§ (1) A hallgatók a képzési céloknak megfelelő szakemberré válásának feltétele
az oktatók és kutatók magas szintű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségének, az oktatási háttérnek, valamint a hallgatók lelkiismeretes tanulmányi munkájának összhangja. Ezen összhang megvalósulását szolgálják az egyetem szabályzatai.
(2) Az SZTE karaira a hallgatóit az egész ország területéről veszi fel. A felvételi eljárás során azt kell vizsgálni, hogy a jelentkező alkalmas-e főiskolai, illetve egyetemi szintű tanulmányok megkezdésére. Ezt a felvételi
tantárgyak ismeretanyagából mutatott teljesítménye és általános műveltsége alapján kell megítélni. Az eljárást az egyetem szabályzata rögzíti. A
magyar és külföldi hallgatók felvételének, valamint más szakra, karra illetve egyetemre való átiratkozási lehetőségeinek szabályait az SZTE „Az
Egyetemi Felvétel Szabályai" tartalmazzák.
(3) Az oktatók és kutatók megbízásának feltételeit az SZTE „Az Egyetem
Oktatói- Kutatói Követelményrendszer", az „ Oktatói, Kutatói Állások
Betöltése, és az Aliások Betöltésének Eljárási Szabályai" című szabályzatok tartalmazzák.
(4) Az oktatói-nevelői-kutatói munka megfelelőségének minősítését az SZTE
„Az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének Rendje" és a „A
Tudományos Kutatók Kötelezettségei" című szabályzatok tartalmazzák
(5) A hallgatók felkészítését szolgálják az SZTE háttér intézményi szabályzatai
is, amelyek kiegészítik az oktató-nevelő munkát: ilyenek „A Központi
Egyetemi Könyvtár" és „Az Egyetemi Számítóközpont" szabályzatai.
(6) A hallgatók tanulmányi munkájával összefüggő legfontosabb jogokat és
kötelezettségeket az SZTE „Tanulmányi és vizsgarend" szabályzata
tartalmazza.
(7) A fegyelemsértő vagy kárt okozó hallgatók elleni eljárás szabályait az
SZTE „Hallgatói Fegyelmi Szabályzat" és „A Hallgatói Kártérítési Felelősség Szabályzata" tartalmazza.

X. fejezet: Önértékelő felmérések
10.§ (1) Az SZTE minőségbiztosításának, az oktatás színvonalának, illetve a
képzésre vonatkozó elégedettségnek a megítélését szolgálják a karonként elkészített önértékelő felmérések a következőkről:
a) A képzés tartalma (szakmai megfelelés, tananyagfejlesztés).
b) Oktatói háttér (felkészültség, eredményesség, az oktatói-kutatói követelményrendszer betartása a kinevezéseknél és az alkalmazásnál, az
oktatási és tudományos munka minősítése oktatónként és karonként).
c) Infrastrukturális feltételek (az egyetem és a karok háttérintézményeinek, a hallgatók felkészítését szolgáló munkája).
d) A tanulmányi és vizsgakövetelmények betartása.
e) A hallgatók teljesítménye (felkészültségének felmérése az évközi
gyakorlatok és művészeti munkák, a vizsgákon nyújtott teljesítmény,
az intézeti és üzemi gyakorlatok, a diploma/szakdolgozat színvonala,
és a záróvizsgák tapasztalatai alapján).
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f) A teljes képzési folyamat koordinálása (kompetencia és felelősségi
körök).
g) A képzésben résztvevők, a korábban részt vettek, valamint a kibocsátott szakembereket fogadók véleménye a képzésről és az intézményről, a következők szerint:
- a hallgatók véleménye a képzésről és a velük kialakított kapcsolatrendszerről,
- az oktatók véleménye a képzésről, elégedettsége az oktatás feltételeivel és a vezetés velük kiépített kapcsolatrendszerével,
- végzett hallgatók véleménye a képzésről, a velük kialakított kapcsolatrendszerről,
- a munkaadók véleménye a képzésről, és a velük kialakított kapcsolatrendszerről,
- a kutatás-fejlesztés felhasználóinak véleménye az egyetem által elvégzett munkákról és a velük kialakított kapcsolatokról,
- az egyetem nem oktató dolgozóinak véleménye az egyetemről.

XI. fejezet: Önértékelő jelentés
11.§(1) Az Egyetemen karonként a Minőségügyi Osztályok/Csoportok, ennek
hiányában a dékáni/főigazgatói hivatalok - illetve összegzés szintjén a
Rektori Hivatal - a 12. §-ban foglalt szabályok betartásáról, továbbá a
13.§-ban foglalt szempontok alapján évente szeptember 30-ig összefoglaló minőségügyi önértékelő jelentést készítenek, melyet a rektor terjeszt
jóváhagyásra az Egyetemi Tanács elé.
(2) Az összefoglaló minőségügyi önértékelő jelentés elkészítése során figyelemmel kell lenni a Minőségirányítási Bizottságok által elkészített, a
kari tanácsok által megvitatott és jóváhagyott kari önértékelő jelentések,
valamint a Minőségpolitikai Bizottság által végzett belső audit jelentésekben írtakra.
(3) A szak önértékelő jelentésének elkészítéséért a szakfelelős, a kar önértékelő jelentésének elkészítéséért a kari Minőségirányítási Bizottság elnöke a felelős.
(4) Az intézményi önértékelő jelentés a szakonkénti, ennek hiányában kari
önértékelési jelentésekre épül, melyek tartalmi és formai követelményei
az alábbiak:
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Székhelyen végzett alap-, és szakirányú továbbképzések szakjaira vonatkozó
önértékelési jelentés (távoktatási szak, illetve tagozat kivételével valamennyi
szakra külön-külön kell elkészíteni) kötelező' tartalma:

A kar/szak azonosítására szolgáló adatok:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

megnevezés (képzés hely)
engedélyezési dokumentum száma (miniszteri, ill. ET határozatszám)
képzési követelmények rendeletszáma
képzési formák (nappali, levelező, esti, távoktatás és tanulmányi idő)
végzettség szintje (egyetemi, főiskolai)
oklevél megnevezése
felelős (név, beosztás, tudományos fokozat)
egyéb (ha van: pl. bemeneti követelmények, szakpárosítási kötelezettség, egyéb)

A kar/szak önértékelése a 13. S.-ban foglalt szempontok értékelésével:
Az önértékelés mellékletei:
a) tanterv (a tárgyévben végzős hallgatókra érvényes tanterv, táblázatos formában)
b) tantárgyak és a tantárgyak oktatói (évfolyamonként a tárgyévben oktatott
tantárgyak és az oktatók neve)
c) vezető oktatók jegyzéke (a tárgyévben a szakon oktató, az egyetemmel teljes
idejű, szerződéses, stb., munkaviszonyban álló vezető oktató, - tanár, docens
- neve, végzettsége, tudományos fokozata és annak tudományága, eddigi oktatásban eltöltött ideje és az egyetemmel való munkaviszonyának kezdete)
Székhelyen kívüli, távoktatási képzések önértékelési jelentése:
A képzés tartalma, a tananyag
a) szakmai követelményeknek való megfelelés (tanterv-képesítési követelmények; tantárgyak egymásra épülése, elméleti és gyakorlati képzés aránya,
tudás- és készségfejlesztés)
b) a tananyag tartalma szakmaiság, szükségesség, korszerűség, célszerűség
szempontjából, tananyagfejlesztés
c) a távoktatásban alkalmazható ismeretátadási, tanulási módszerek érvényesülése, a képesítési/képzési követelmények teljesíthetősége a távoktatáshoz szükséges speciális taneszközök segítségével
- Oktatói háttér (létszám, életkori megoszlás, fluktuáció, felkészültség,
adási gyakorlat)

ismeretát-
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- Számonkérési technikák (konzultációk, személyes és multimédiás kapcsolattartás, vizsgarendszer, szóbeli és írásbeli számonkérés aránya, vizsgakérdések,
tematikák, záróvizsgák és szakdolgozatok).
- Hallgatói teljesítmények (tanulási módszerek, hallgatói eredmények,
gondozás, hallgatói részvétel a kutatásban).

tehetség-

- Infrastrukturális feltételek. Tananyaghordozók, speciális taneszközök (tankönyv, jegyzet, tananyagcsomag, multimédia, számítógép- és műszerpark, szoftverek, épületállomány, könyvtár, laborok, oktatási helyiségek, munkaszobák,
felszereltség).
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HARMADIK RÉSZ:
A MINŐSÉGÉRTÉKELÉSI RENDSZER
XII. fejezet: A Minőségirányítási és Minőségértékelési rendszer célja
12.§ (1) A SZTE feladata, hogy hallgatói számára képességeik fejlesztésére magas színvonalú oktatási szolgáltatásokat nyújtson, valamint a képzési
profiljába tartozó szakemberek kibocsátásával kielégítse a munkaadók
(szélesebb értelemben a társadalom) munkaerő-igényeit; e feladatok
megvalósításához biztosítsa a küldetésének megfelelő oktató-, kutató- és
művészeti munka feltételeit és annak teljesülését.
(2) A SZTE karain folyó tevékenységek eredményessége növelhető, ha azok
egy egységesen és koncepcionálisan felépített minőségirányítási és minőségértékelési rendszer keretében történnek.
(3) Az oktatás sajátosságai miatt a minőségirányítás és a minőségértékelés
nem koncentrálhat a folyamat végeredményére, hanem magát a folyamatot kell úgy szabályozni, hogy az a célnak való megfelelést, vagyis a
minőséget biztosítsa. A minőségirányítási és minőségértékelési rendszer
meghatározott program szerinti tevékenységeket foglal magában, amelyek az Egyetem egész működési körét átfogják.

XIII. fejezet: A Minőségértékelési Rendszer felépítése
13.§ (1) E fejezet olyan céltudatos tevékenységeket tartalmaz, amelyek az Egyetem működésének leglényegesebb elemeire vonatkoznak.
(2) Az Egyetem működési rendjét a hatályban lévő, vonatkozó jogszabályok
és egyetemi szintű szabályzatok tartalmazzák. A minőségirányítási és
minőségértékelési rendszer ezekhez csatlakozva, ezek kiegészítéseképpen elsősorban értékelő, felügyelő jellegű tevékenységeket tartalmaz.
(3) Ezekkel kapcsolatban meghatározza:
- a vizsgált tevékenység célját (T: tárgy)
- az adott tevékenység elvégzésének célját, a várt eredményt (C: cél)
- kinek, illetve kiknek kell az adott tevékenységet elvégezni (F: felelős)
- mikor, illetve milyen időközönként kell azt elvégezni (H: határidő)
- milyen adatokat, eljárásokat, módszereket, eszközöket kell ennek során használni (E: eszközök)
- mit és milyen módon kell dokumentálni (D: dokumentum)
- kinek kell az adott tevékenység elvégzését felügyelni, illetve értékelni
(É: értékeli)
- az értékelő határozat szerint milyen javító intézkedési feladatok válnak szükségessé (J: javító intézkedés)
(4) Az egyes tevékenységek egymáshoz is kapcsolódnak, az egyik fázis
eredményei (pl. a megszerzett információk) egy másik fázisban is használhatók.
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XIV. fejezet: A minőségértékelési rendszer elemei
A) MARKETING, ARCULATTERVEZÉS, REKLÁM, PROPAGANDA
Kari szinten
C:
T:
F:
H:
E:

Az adott szak (szakma, hivatás) ismertségének javítása
Marketing tevékenység, kapcsolat a médiával
Oktatási dékán- ill. főigazgató helyettes
Évente szeptember 15.
Jelentkezési és felvételi adatok, végzős hallgatóknak szóló állásajánlatok, nyílt
napok adatai, felvételi rendszer elemzése
D: Éves minőségügyi beszámoló
É: Kari Tanács őszi ülésén
J: Kari Tanács határozata szerinti feladatok és felelősei
Egyetemi szinten
C: Az SZTE arculatának, ismertségének javítása, az egyetem iránti érdeklődés és
bizalom fokozása
T: Marketing tevékenység
F: Oktatási rektorhelyettes, Rektori Hivatal Titkárságvezető, Főtitkár
H: Évente szeptember 30.
E: Szakfelelősi beszámolók, sajtófigyelési információk, jelentkezési és felvételi
adatok, felvételi rendszer elemzése
D: Felvételi tájékoztató
É: Egyetemi Tanács őszi ülésén
J: Egyetemi Tanács határozata szerinti feladatok és felelősei
B) HALLGATÓK
Elméleti képzés
Kari szinten, szakonként
C: A hallgatói mobilitás figyelemmel kísérése, a hallgatói teljesítmények javítása
T: A hallgatói létszám változásának figyelemmel kísérése és a hallgatók teljesítményének értékelése
F: Szakfelelős, intézetigazgató, tanszékvezető
H: március 15, október 15.
E: Hallgatói létszám változásának adatai, kimaradt és a követelményeket csak
hosszabb idő alatt teljesítő hallgatók adatai és véleménye, egyes tantárgyak
eredményei, TDK, egyéni tanulmányok, gyenge és kiemelkedő hallgatókkal
való foglalkozás, az oktatók hallgatói véleményezésének és jutalmazásának
eredményei
D: Éves minőségügyi beszámoló, egyetemi újság (SZEGEDI EGYETEM)
É: Kari Tanács
J: Kari Tanács határozata szerinti feladatok és felelősei
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Intézeti és Tanszéki szinten
r

Ev közben
C: A tanulmányi munkában található problémák kiküszöbölése
T: Tantárgyanként a hallgatók elméleti és gyakorlati eredményeinek félévközi
értékelése
F: Intézetigazgató, tanszékvezető, tantárgyfelelős
H: A tanulmányi félév tizedik hete
E: Hallgatói jelenlét, évközi beszámolók, zárthelyi dolgozatok, feladatok eredményei, hallgatók szóbeli véleménye az oktatásról, az oktatási feltételekről
D: Vezetői jelentés a tanulmányi munkáról
É: Intézeti, tanszéki értekezlet: Intézeti ill. tanszéki döntések szerinti intézkedések és felelő se(i)
Félév lezárása után
C: A tanulmányi munka eredményességének javítása
T: Az egyes tantárgyakban a hallgatók vizsgaeredményeinek értékelése, a tantárgyak helyzetének értékelése
F: Intézetigazgató, tanszékvezető, tantárgyfelelős, szakfelelős
H: február 28. és szeptember 30.
E: Információ az egyes oktatók munkájáról, tananyag továbbfejlesztése, félévi eredmények elemzése, tantárgyi követelmények és teljesítésük értékelése, vizsgakövetelmények és módszerek értékelése, hallgatók által adott kérdőíves vélemények
D: Tanszéki értekezlet jegyzőkönyve
É: Tanszéki értekezlet
J: Tanszéki döntések szerinti intézkedések és felelőse(i)
Gyakorlati képzés
C: A gyakorlati képzés, a szakmai életpályára való felkészítés fejlesztése
T: A képzés egészéhez kapcsolódó tanműhelyi, tangazdasági és mérőgyakorlatok,
az oktatási és a tanulmányi szünetek alatt végzett hosszabb termelési és egyéb
szakmai gyakorlatok hasznosságának, eredményességének, szervezésének, lebonyolításának értékelése
F: Tanszékvezető, szakfelelős
H: október 30.
E: Hallgatói napló, beszámoló, dolgozat, alkotás értékelése, gyakorlatvezetők
véleménye, hallgatók véleménye
D: A gyakorlati képzés összefoglaló értékelése
É: Kari Tanács
J: Kari Tanács szerinti határozatok és felelősei
Záróvizsga,
C:
T:
F:
H:

diplomaterv/szakdolgozat

Az oktatás eredményessége, a végzettek pályaalkalmassága
A diplomaterv/szakdolgozat védések és a záróvizsga tapasztalatainak értékelése
Szakfelelős, intézetigazgató, tanszékvezető
szeptember 30.
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E: A záróvizsga eredmények értékelése, vizsgabizottsági tagok véleménye, végzett hallgatók által adott kérdőíves vélemények
D: A záróvizsgák eredményeinek összefoglaló értékelése
É: Kari Tanács
J: Kari Tanács szerinti határozatok és felelősei
Továbbképzés
C: A továbbképzési tevékenység fejlesztése
T: A továbbképzés helyzetének értékelése, a továbbképzés rendszerének az alapképzéssel való összehangolása
F: Dékán/foigazgató, szakfelelősök
H: március 30.
E: A továbbképzés adatainak elemzése, a továbbképzésben résztvevők véleménye, a továbbképzésben érdekelt külső partnerek véleménye
D: A továbbképzés helyzetének értékelése
É: Kari Tanács
J: Kari Tanács szerinti határozatok és felelősei
Tantervek
Új tanterv készítése. új szakirány indítása
Külön erre a célra kialakított minőségbiztosítási rendszer szerint
Érvényes tantervek felülvizsgálata
C:
T:
F:
H:
E:

Tantervek folyamatos fejlesztése
A tanterv felülvizsgálata, új tantervek, tananyagok kidolgozása
Szakfelelős, intézetigazgató, tanszékvezető
3 évenként
Az oktatás tapasztalatainak értékelése, beiratkozott- és végzett hallgatók kérdőíves véleményének értékelése, szakmai partnerek véleménye
D: Éves minőségügyi beszámoló.
É: Kari Tanács, Egyetemi Tanács
J: Kari/Egyetemi Tanács szerinti határozatok és felelősei
Tananyagok operatív összehangolása
C: Tananyagok összehangolása, hallgatói terhelés koordinálása
T: Tananyagátfedések megszüntetése, hiányok és felesleges anyagrészek kiküszöbölése, a hallgatói terhelés megkívánt szinten tartása
F: Szakfelelős, intézetigazgató, tanszékvezető
H: Félévkezdés előtt, május 20., november 20.
E: Tantárgyi követelmények értékelése, hallgatói vélemények
D: Vezetői feljegyzések. Éves minőségügyi beszámoló. Egyetemi újság
(SZEGEDI EGYETEM)
É: Dékán/főigazgató
J: Kari vezető intézkedése a feltárt hiányosságok megszüntetésére
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C) OKTATÓK
Oktatási esvsések szintién
C: Az oktatók szakmai és tudományos fejlődésének elősegítése
T: Az oktatók munkájának értékelése, a követelményrendszer figyelembe vételével, a következő év feladatainak meghatározása
F: Dékán/főigazgató, intézetigazgató tanszékvezető
H: Évente egyszer
E: Személyes beszélgetés, írásbeli munkaterv
D: Vezetői feljegyzés
É: Dékán/főigazgató, intézetigazgató
J: A kari vezető/intézetvezető/tanszékvezető intézkedése
Kari szinten
C: Az oktatók szakmai és tudományos fejlődésének elősegítése
T: Az oktatók munkájának értékelése, a követelményrendszer figyelembe vételével, a következő év feladatainak meghatározása
F: Dékán/főigazgató
H: Évente egyszer
E: Személyes beszélgetés, írásbeli munkaterv
D: Minőségügyi terv. Éves minőségügyi beszámoló.
É: Kari Tanács
J: Kari Tanács határozata és felelősei
Egyetemi szinten
C:
T:
F.
H:
E:
D:

Az emberi erőforrás fejlesztése
Emberi erőforrás menedzsment értékelése
Rektor, humánpolitikai felelős
Kétévente
Személyügyi nyilvántartások
Minőségügyi terv. Éves minőségügyi beszámoló. Egyetemi újság (SZEGEDI
EGYETEM)
É: Egyetemi Tanács
J: Egyetemi Tanács szerinti határozatok és felelősei
D) AZ OKTATÁS INFRASTRUKTURÁLIS ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI,
OKTATÁST SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
C: A tárgyi és infrastrukturális feltételek biztosítása
T: Az oktatás infrastrukturális és tárgyi feltételeinek értékelése, az információk
rendszerezése, visszacsatolás a költségvetés tervezéséhez
F: Intézetigazgató, tanszékvezető, szakfelelős, oktató
H: szeptember 1. és január 30.
E: A hallgatói létszám és a tárgyi feltételek vizsgálata, tanműhely, tangazdaság,
mérőbázis, műterem, laborok, tantermek, könyvtár, számítógép-, szoftver-,
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műszer ellátottság, oktatás-technikai eszközök, épületállomány, kollégiumi
ellátás helyzetének elemzése, előző évi tapasztalatok, hallgatói vélemények
D: Vezetői feljegyzések
É: Dékán/foigazgató
J: Saját hatáskörbe tartozó ügyekben intézkedés, magasabb szintű döntést, vagy
intézkedést igénylő ügyekben előterjesztés a döntéshozóhoz

E) AZ OKTATÁS GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI FELTÉTELEI, LIKVIDITÁS
MENEDZSMENT
C: A működés gazdasági-pénzügyi feltételeinek biztosítása
T: Az oktatás gazdasági-pénzügyi feltételeinek értékelése, az információk rendszerezése, visszacsatolás a költségvetés tervezéséhez
F: Intézetigazgató, tanszékvezető, szakfelelős, oktató
H: szeptember 1. és január 30.
E: A humán stratégia felülvizsgálata (létszám-terv, képzési és továbbképzési terv);
controlling rendszer működésének értékelése (teljesítmények, illetve a bevételek
és kiadások - beruházások, fejlesztések, beszerzések, karbantartások - a terv szerint alakultak-e); a központi, illetve háttér-szolgáltatásokkal való elégedettség
D: Vezetői feljegyzések
É: Dékán/foigazgató
J. Saját hatáskörbe tartozó ügyekben intézkedés, magasabb szintű döntést, vagy
intézkedést igénylő ügyekben előterjesztés a döntéshozóhoz

F) KUTATÁS, MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG, PUBLIKÁCIÓ
C: Az alap és alkalmazott kutatás tárgyi és személyi feltételei folyamatos javulásának biztosítása és a teljesítés minőségének folyamatos javítása
T: A kutatás tárgyi és személyi feltételeinek, valamint a lezárt és folyamatban
lévő kutatások, azok megvalósításának és publikálásának értékelése, a gondozott tudományterületen magas szintű kutatási eredmények elérése, az elért
eredmények hasznosítása, publikálása hazai és külföldi szaklapokban
F: Az adott szint szerint a kutatási rektorhelyettes, kutatási dékán ill. főigazgató
helyettes, intézetigazgató, tanszékvezető
H: január 30.
E: A kutatás tárgyi és személyi feltételeinek vizsgálata, kutatási jelentések, beszámolók elemzése előző évi tapasztalatok
D: Éves kutatási terv és kutatási beszámoló. Egyetemi könyvtár kiadványa
É: Rektor, dékán/foigazgató
J: Saját hatáskörbe tartozó ügyekben intézkedés, magasabb szintű döntést, vagy
intézkedést igénylő ügyekben előterjesztés a döntéshozóhoz

G) DOKTORI KÉPZÉS
A doktori képzés minőségbiztosítási és minőségértékelő feladatait külön szabályzat tartalmazza
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H) KAPCSOLATTARTÁS A VÉGZETT HALLGATÓKKAL
C: A végzett hallgatók pályájának nyomon követése
T: Információk beszerzése a végzett hallgatók pályájáról, oktatásról alkotott véleményükről
F: Dékán/foigazgató
H: Végzés után, 1, 3 és 10 évvel
E: Kérdőívek kiküldése és értékelése, levelezés, évfolyamtalálkozók, személyes
és szakmai kapcsolatok, szakmai konferenciák alkalmának felhasználásával
D: Éves minőségügyi beszámoló. Egyetemi újság (SZEGEDI EGYETEM)
É: Kari Tanács
J: Kari Tanács szerinti határozatok és felelősei

I) KAPCSOLATTARTÁS A MUNKÁLTATÓKKAL, MEGRENDELŐKKEL
C: Az SZTE karairól kibocsátott szakembereket befogadó munkáltatók, valamint
az egyéb szolgáltatásait megrendelők véleményének megismerése, a magas
színvonalú teljesítés érdekében
T: Beszerzett információk rendszerezése, értékelése, szükséges intézkedésekre
előterjesztés összeállítása
F: Rektor/dékán/főigazgató
H: január 30.
E: Kérdőívek kiküldése és értékelése, levelezés, személyes és szakmai kapcsolatok, szakmai konferenciák alkalmának felhasználásával
D: Éves minőségügyi beszámoló. Egyetemi újság (SZEGEDI EGYETEM)
É: Egyetemi/Kari Tanács
J: Egyetemi/Kari Tanács szerinti határozatok és felelősei

J) NEMZETKÖZI KAPCSOLATRENDSZER
C: Az SZTE és karai nemzetközi kapcsolatrendszerének magas szinten tartása,
fejlesztése
T: Az oktatás és kutatás-fejlesztés nemzetközi kapcsolatrendszere működésének
értékelése, különösen a hallgató és oktató csere, áthallgatás, kutatási együttműködések nemzetközi projektekben terén
F: Az adott szint szerint a kutatási rektorhelyettes, kutatási dékán ill. főigazgató
helyettes, intézetigazgató, tanszékvezető
H: január 30.
E: A nemzetközi kapcsolatok feltételeinek vizsgálata, tervek megvalósulása
D: Külügyi beszámoló. Éves minőségügyi beszámoló
É: Rektor, dékán/főigazgató
J: Saját hatáskörbe tartozó ügyekben intézkedés, magasabb szintű döntést, vagy
intézkedést igénylőügyekben előterjesztés a döntéshozóhoz
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NEGYEDIK RÉSZ: VEGYES RENDELKEZÉSEK
XV. fejezet: A Szabályzattal kapcsolatos fogalmak
magyarázó értelmezése:
14. § Jelölések magyarázata: Ftv: a Felsőoktatási törvény értelmezése szerint,
ISO: az ISO 9000:2000 minőségügyi rendszer 4.3 fejezete alapján, Phare:
a Phare Multi-Country Programme - ZZ-95.20 Minőségbiztosítás a felsőoktatásban - Minőségbiztosítási Kézikönyve alapján.
(1) Minőség: egy termék, rendszer vagy folyamat saját jellemzői együttesének az a képessége, hogy kielégítse a vevők és más érdekelt felek követelményeit. (A „minőség" szakkifejezés használható olyan jelzőkkel,
mint gyenge, jó vagy kiváló (ISO). A minőség központi érték a felsőoktatásban, amivel kapcsolatosan azonban még mindig sok félreértés él.
Az alábbiakban ismertetjük a minőség fogalmának különböző definíciót
(Harvey és Green felosztása szerint), mivel a definíció kiválasztása egyben a minőség értékelésének megközelítését is meghatározza (Phare)
- A minőség mint kiválóság: Ez az a hagyományos akadémikus nézőpont, ami szerint a cél a legjobbnak lenni.
- A minőség mint a célnak való megfelelés: Altalános minőség nem
létezik. Ez a nézet a minőségnek egy olyan fogalmát vonja maga
után, aminek középpontjában a vevők (érdekeltek) igényei állnak. A
„célnak való megfelelés" fogalommagyarázatot a felsőoktatás esetében ki kell egészíteni a cél megfelelőségének fogalmával.
- A minőség mint küszöbérték: Egy minőségszempontú küszöbérték
meghatározásához fel kell állítani bizonyos normákat és kritériumokat. Minden olyan egység, ami eléri vagy meghaladja ezeket a normákat és kritériumokat, minőség szempontjából megfelelőnek tekinthető. A küszöbérték megállapításának az előnye az, hogy az egész
felsőoktatási rendszert illetően objektív, tanúsítható és egységes.
A hátránya pedig az, hogy maga a fogalom statikus jellegű: csak nehézkes
politikai eljárásokkal igazítható a változó körülményekhez. Épp ezért a
normák szinte mindig lemaradnak a tényleges fejlődéstől. Ez pedig azt
vonja maga után, hogy a minőség küszöbértékként történő megfogalmazása nem ösztönzi az egységeket arra, hogy kihasználják az új lehetőségeket,
új nézőpontokat sajátítsanak el az oktatást vagy egy tudomány legújabb
eredményeit illetően, egyszóval, hogy minőségüket javítsák.
Ezek a minimális követelmények a felsőoktatási rendszer egészében
biztosítanak bizonyos minimális minőséget és az egységek, illetve programok bizonyos minimális összehasonlíthatóságát. Ugyanakkor minden
egységnek, illetve programnak eleget kell tennie ezeknek a minimális
követelményeknek, azokat saját célkitűzéseikkel bővítve és a minőséget
ezeknek a célkitűzéseknek az elérése révén kell javítania.
- A minőség mint értéknövelés: Ez a megfogalmazás pontosan a folyamatos jobbítást hangsúlyozza. Középpontjában az az elképzelés áll,
hogy a minőség elérése alapvető fontosságú a tudományos szellemiséghez és hogy pontosan a felsőoktatásban dolgozó oktatók tudják a
legjobban, hogy az adott időben mi képviseli a maximális minőséget.
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Ez a megközelítés az egyetemi körök azon felelősségére helyezi a
hangsúlyt, hogy az intézményi autonómiát és a tanárok tudományos
szabadságát a lehető legjobban kihasználják. A minőség ilyetén megközelítésének (a küszöbérték-megközelítés ellentetjeként) pontosan
az, hogy nehezen lehet objektíven értékelni.
- A felsőoktatással kapcsolatos nyugat-európai értékelési eljárások
inkább a minőség mint értéknövelés megközelítésen, semmint a
minimális követelményeken alapulnak. A „célnak való megfelelés"
megközelítés továbbfejlesztett változatának tekinthető. E szerint a
megfogalmazás szerint:
• a minőséget a felsőoktatásban meghatározott célok tükrében kell
meghatározni;
• ezeknek a céloknak meg kell felelniük egy felsőoktatási rendszernek;
• az érdekeltek különböző csoportjai helyzetükből adódóan eltérő
véleményeket képviselnek; a tudományos kiválóság egyike
ezeknek a véleményeknek;
• a felsőoktatás elsődleges felhasználóiként a hallgatók az érdekeltek egyik fontos csoportját képviselik;
• a felsőoktatás tömegessé tételével a hallgatói igények egyre többrétűek lesznek;
• a fenti okokból kifolyólag a célok az egyes felsőoktatási intézmények, karok illetve szakok szintjén fogalmazhatóak meg a
legjobban, a nemzeti sajátosságok figyelembevételével.
A felsőoktatás minőségének értékelésére alkalmazott eljárásnak összhangban kell lennie a választott minőség-fogalommal. (Phare)
(2) Minőségbiztosítás (quality assurance): mindazok az irányelvek, folyamatok és intézkedések, amelyeken keresztül a felsőoktatás minőségét
fenntartják és fejlesztik. A hangsúly az értékelés célján van: a cél a hallgatók, a társadalom és a kormány biztosítása arról, hogy az intézmény
jól menedzseli a minőséget; (Phare)
(3) Minőségbiztosítási rendszer: az egész intézményre kiterjedő, tudatos
és szervezett tevékenységek rendszere, amely a felsőoktatási intézmény
szakmai céljainak és tényleges működésének állandó közelítését szolgálja, és amelynek középpontjában a közvetlen és közvetett partnerek
igényeinek kielégítése áll, különös tekintettel a hallgatókra (beleértve a
továbbtanuló felnőtteket), a munkaadókra, a kutatások megrendelőire,
valamint a nemzetközi és hazai tudományos közösségekre; (Ftv)
(4) Minőség-ellenőrzés (quality control): a felsőoktatási intézmény működésének a hatályos jogszabályoknak, illetve belső dokumentumoknak
való megfelelését vizsgálja törvényességi, gazdasági és képzésiképesítési szempontokból (Ftv). Az értékeléssel rokon értelmű fogalom,
azonban általában szűkebb értelemben, a minőségnek egy egységen
belüli, külső elem nélküli belső mérésére alkalmazzák. A minőségellenőrzést gyakran a minőség-menedzsmenttel azonos értelemben használják, azonban a „menedzsment" az értéknövelést hangsúlyozza, míg az
„ellenőrzés" statikusabb, a küszöbérték vagy a nullhiba értelmezéshez
közelebb álló jelentést hordoz. (Phare).
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(5) Minőségértékelés* (quality assessment): szakmai célkitűzéseket vet
össze a tényleges intézményi működéssel, eredményességi, hatékonysági és a minőségi szempontok szerint, az érintett szakmai közösség bevonásával elkészített mutatórendszer alapján; (Ftv). A minőségértékelés négy alapelve az értékelési folyamat autonómiája, az önértékelés, a
külső értékelés és a nyilvános jelentés. Ezek képezik a minőségértékelés
világszerte elfogadott nemzetközi normáit (Phare).
(6) Minőséghitelesítés (akkreditáció): a MAB azon eljárása, melynek során intézményi és program akkreditáció keretében - vizsgálja, hogy a felsőoktatási intézmény képzési és tudományos tevékenysége, illetve a képzési
programok szakmai és infrastrukturális színvonala, valamint az intézmény
személyi és szervezeti feltételei megfelelnek-e a MAB által kidolgozott és
nyilvánosságra hozott akkreditációs követelményeknek (Ftv).
- Szakmai akkreditáció: az Amerikai Egyesült Államokban indult útjára a
XX. század fordulóján. Az akkreditáció lett a legszisztematikusabb minőségbiztosítási eljárás a felsőoktatási rendszerben. A szakok akkreditálását
jelenti bizonyos ismereti területeken mint például az orvoslás, a jog, az
oktatás vagy a műszaki tudományok. A szakmai akkreditációt az Egyesült
Államok teljes területén működő magánszervezetek (ügynökségek) végzik, amelyek az adott szakma kezében vannak. Ugyanakkor nem minden
fajta felsőoktatási program esetében létezik ilyen szakmai akkreditációs
testület, hanem csak azok esetében, amelyek szervezett szakmai közösséggel rendelkeznek. Az európai gyakorlatban nem teijedt el (Phare).
- Intézmény-akkreditáció: egy felsőoktatási intézmény egészéről, nem pedig egyes programokról alkotott véleménynyilvánítás. Szigorúan véve
egy intézmény akkreditálása nem vonja maga után azt, hogy az adott felsőoktatási intézményben működő szakok kiváló minőségűek. Inkább
úgy lehetne értelmezni, hogy az akkreditált intézmény olyan "legitim
felsőoktatási intézmény, ami megfelelő célokkal és olyan irányítási
struktúrával rendelkezik, aminek biztosítania kell, hogy többek között
őrködik az általa nyújtott programok minősége felett. Alapszabályként
az intézményi akkreditáció a szakmai akkreditáció előfeltétele (Phare).
(7) Minőségpolitika: egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső
vezetőség által hivatalosan kinyilvánított általános szándéka és irányvonala (ISO).
(8) Minőségirányítás (quality management): összehangolt tevékenységek egy
szervezet vezetésére és ellenőrzésére, a minőség vonatkozásában (ISO).
(9) Erdekeit fél (stakeholder): személy vagy csoport, amely érdekelt a
szervezet teljesítésében vagy sikerében. Az érdekelt felek lehetnek: vevők, tulajdonosok, alkalmazottak, szállítók, egyesületek, partnerek vagy
a társadalom.(ISO) A felsőoktatásban a hallgatók, a munkaadók, a tudományos közösség, a kormány, mint a társadalom egészének képviselője stb. mind-mind „vásárlók" (Phare), egyben érdekelt felek.
(10) Mutató vagy indikátor (indicator): egy termék, rendszer vagy folyamat
saját jellemzőinek mennyiségi mérőszáma, amely felhasználható a termék, rendszer vagy folyamat mérésére és értékelésére. A tényeken alapuló ítélet alkotás eszköze (ISO). Az indikátor nem ad közvetlen választ a
lehetséges problémákra, hanem felhívja a figyelmet azon területekre, ahol
*Nyugat-Európában a fo célja általában a jobbítás és az elszámoltathatóság, Közép- és Kelet-Európában az akkreditáció és a finanszírozás.
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a tapasztalt eltérések okainak feltárására további részletes elemzések elvégzése válik szükségessé (Phare). Minél inkább az ellenőrzés és a jogi
következmények (vagyis hivatalos elismerés/akkreditáció, illetve finanszírozás) felé tolódik el a hangsúly, annál fontosabbak lesznek az olyan
„kemény adatok" mint a dolgozók hivatalos értékelése vagy a végzettek
százalékos aránya. Míg ha a jobbításon van a hangsúly, az információk
nagy részét az olyan „puha adatok" teszik ki, mint a hallgatók véleménye
az előadásokról vagy a munkatársak véleménye egy adott tantervről (ami
viszont megint csak alapulhat „kemény" adatokon). A gyakorlatban az
értékelési eljárásoknak meg kell találniuk az egyensúlyt az ellenőrzés és a
jobbítás szélesen értelmezett céljai között, hasonlóképpen a „kemény" és
a „puha" adatok között is. Az értékelési eljárás összpontosíthat a bemeneti tényezőkre (úgymint oktatási létesítmények, a tanárok hivatalos képesítései), a folyamatot jellemző tényezőkre (úgymint tanterv, tanmenet)
vagy kimeneti kritériumokra is (pl. a végzett hallgatóktól elvárt ismereti
illetve tudásszint). A minőségmutatók és módszerek keverése az értékelési folyamatot olyan bürokratikus eljárássá teheti, ami aligha képes biztosítani bármilyen minőségi küszöbértéket (pl. bemeneti tényezők feldolgozása papíron), illetve olyan folyamatot is eredményezhet, ami arra készteti
a felsőoktatási intézményt, hogy újító módon törekedjen a lehető legjobb
minőség elérésére. Az utóbbi természetesen sokkal nehezebben érhető el
és minden résztvevőtől sokkal nagyobb erőfeszítéseket igényel.
(11) Önértékelés (self-assessment): Az önértékelés célja az intézmény, illetve a program számára saját erősségeinek és gyengeségeinek értékelése és a jobbításra irányuló javaslatok megfogalmazása. Az önértékelés a felső vezetés felelősségével folyik. Az értékelés alá vont intézmény vagy a program munkatársai végzik el.
Az önértékelés 3 célja:
• tömör, átfogó képet adni az adott egység oktatási és tanulási tevékenységéről, az oktatási folyamatra irányuló kutatási tevékenység
figyelembe vételével,
• az egység erősségeinek és gyengeségeinek elemzése és javaslattétel
az intézkedési tervre
• külső értékelés (peer review vagy külső szakértők bevonásával)
A jó önértékelési jelentés azoknak a korlátoknak és lehetőségeknek a
fényében ad számot az erősségekről és gyengeségekről, a lehetőségekről és a veszélyekről („SWOT"), amelyek között az egység tevékenykedik, stratégiai kontextusba helyezve ezáltal az intézményi menedzsmentet - azaz azt vizsgálja, helyesek-e az intézmény céljai és hogyan
valósítják meg a célokat. Az egységen belül széles körben megvitatott
tevékenységi terv segítségével az önértékelés gondolkodásra ösztönzi
az intézményt arra vonatkozóan, hogy miként lehetne megvalósítani a
változtatásokat és minőségellenőrzési mechanizmusokat bevezetni a
folyamatos jobbítás valamint a stratégiai tervezés és fejlesztés érdekében. Az önértékelés végső célja rávezetni az intézmény minden tagját
arra, hogy mindegyikük felelős a minőségért és a bevezetett fejlesztésekért. Ideális esetben legalább 3 hónapot kell biztosítani az önértékelés elvégzésére. Maximális terjedelme 20-25 oldal, mellékletek nélkül.
A felső vezetés aláírásával hitelesíti.
(12) Teljes körű minőségirányítás vagy TQM (Totál Quality Managament):
Olyan vezetési filozófia és vállalati gyakorlat, amelynek célja a szer-
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vezet emberi és anyagi erőforrásainak leghatékonyabb módon való felhasználása a szervezet céljainak elérése érdekében. (BS 7850-1992 brit
szabvány szerint)
(13)Hazard Analysis Critical Control Point vagy HACCP (Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pont) rendszer: Az élelmiszerbiztonság megteremtésének és ellenőrzésének mai korszerű, nemzetközi szinten kidolgozott és bevezetett módszere.
A HACCP rendszer olyan módszeres megközelítés, amely az élelmiszer biztonságáról való gondoskodás érdekében megállapítja a jellemző veszélyeket és kijelöli a szabályozásukra szolgáló intézkedéseket. A
HACCP eszköz a veszélyek megállapítására és olyan szabályozó rendszer felállítására, amely inkább a megelőzésére összpontosít, és nem a
végtermék ellenőrzésére épül.
Mind az élelmiszer-előállításra és forgalmazásra (17/1999. FVM-EüMGM), mind a vendéglátásra és közétkeztetésre (80/1999. EüM-GM)
ill.41/2001. (XH.22.) EüM-GM-FVM vonatkozó hazai higiéniai rendeletek 2002. ill. 2003.január 01-től kötelezővé teszik a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer (Magyar Élelmiszer Könyv /MEK/ 1-2-18/1993. előírása) alkalmazását. Ez a helytelen módon készített és forgalmazott és
emiatt a fogyasztó számára veszélyt jelentő ételek és élelmiszerek által
okozott megbetegedések megelőzésére szolgáló hatékony eszköz.

XVI. fejezet: A Szabályzat közzététele
15. § (1) A Szabályzatról készült másolatokat minden dolgozó számára hozzáférhetővé kell tenni (valamennyi egység vezetőjét egy példánnyal el kell
látni), egy másolati példányt az Egyetem Központi Könyvtárába kell elhelyezni. Az eredeti aláírt hiteles szabályzatnak az SZTE Rektori Hivatala kezelésében kell lennie.
(4) Valamennyi dolgozónak a munkaköréhez szükséges mértékben meg kell
ismernie a Szabályzatot, és annak előírásait mindenki köteles betartani.

XV 11. fejezet: A Szabályzat hatálybalépése
16.§ (1) Az SZTE Egyetemi Tanácsa a „Szegedi Tudományegyetem Minőségirányítási és Minőségértékelési Szabályzat"-át 2002. május 27-én megtárgyalta és a 102/2002. sz. határozatával elfogadta.
(2) A jelen szabályzat 2002. július hó 01. napján lép hatályba.
(3) E szabályzat hatályba lépésétől számított 1 éven belül az Egyetem karai
kötelesek a rájuk vonatkozó specifikumok figyelembevétele alapján - az
egyetemi szintű szabályzattal összhangban - kari szintű Minőségirányítási Szabályzat kidolgozására.

Dr. Mészáros Rezső s. k.
rektor
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BEVEZETŐ

A Gazdálkodási Szabályzat (a továbbiakban: GSz) átfogóan rendelkezik a Szegedi
Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Alapító Okiratában, illetve Szervezeti
és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SzMSz) rögzített alap- és vállalkozási
tevékenységével kapcsolatos:
• gazdasági, pénzügyi, munkaügyi, műszaki (karbantartás, felújítás, beruházás),
üzemeltetési feladatokról, fogalmakról, lehetőségekről, kötelezettségekről;
• az e feladatok ellátása keretében nyújtott szolgáltatásokról;
• a tervezésről, az előirányzat felhasználásáról, a pénzgazdálkodásról, a beszámolásról (a továbbiakban: gazdálkodás);
A GSz a benne foglalt eljárási rendet a költségvetési szervekre, ezek körében a felsőoktatási intézményekre vonatkozó törvények, rendeletek, utasítások (a továbbiakban:
jogszabály) figyelembevételével rögzíti, melyek betartásával tud az Egyetem eleget
tenni a jogszabályokban előírt tervezési, nyilvántartási, beszámolási kötelezettségének, a kincstári és a saját vagyon védelmének, a hatékony gazdálkodás követelményének.
A gazdálkodás egyes területeiről, feladatairól részletes szabályzatok, utasítások, tájékoztatók, intézkedések (a továbbiakban: gazdálkodási dokumentumok) vannak érvényben.

GAZDÁLKODÁS AZ EGYETEMEN

A gazdálkodás jelenti:
• a feladatok ellátásához biztosított állami támogatás, és az Egyetem saját bevételei
észszerű, hatékony, takarékos felhasználásának megtervezését, megszervezését, lebonyolítását;
• a feladatok ellátásához rendelkezésre álló tárgyi és pénzügyi javak feladatarányos
elosztását, a feladatváltozásokból következő, illetve a hatékonysági követelményeknek megfelelő átcsoportosítását;
• a jóváhagyott Egyetem fejlesztési stratégia megvalósításával összefüggő feladatok
anyagi, tárgyi feltételeinek kialakítását;
• a ráfordítások szükségességének, az a pénzügyi és humán erőforrások hatékony
felhasználásának ellenőrzését, minősítését, a ráfordítás - (kiadás) - teljesítmény
(eredmény) vizsgálatát
• a kincstári és az egyetemi - mindenekelőtt az oktatást, kutatást, gyógyítást szolgáló - vagyon megőrzését, gyarapítását.

ELSŐ RÉSZ: Általános rendelkezések
1993. évi LXXX. tv. a felsőoktatásról
9/G. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény az államilag nem finanszírozott feladat
ellátásával kapcsolatos bevétel felhasználásáról az Áht. keretei között
saját maga dönt azzal, hogy
a) a költségtérítéses alap-, illetőleg vállalkozói tevékenység bevételének
fedeznie kell az e tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve a
kincstári vagyon használatáért járó térítést is;
b) a fennmaradó rész az intézmény gazdálkodási rendjében kizárólag az
intézmény működésének és fejlesztésének, illetve képzési és kutatási
tevékenységének céljaira fordítható.
(2) Az állami felsőoktatási intézmény az intézmény javára tett alapítványi
hozzájárulásként, adományként, ajándékozás jogcímén kapott vagy örökölt ingó és ingatlan vagyonnal (a továbbiakban együtt: felajánlott vagyon) rendelkezhet. Az e jogcímeken történő vagyonszerzés illetékmentes.

143 ELSŐ RÉSZ: Általános rendelkezések
1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról
109/A. § (1) Kincstári vagyon az állami feladat ellátását szolgáló vagyon, amely a
társadalom működését, a nemzetgazdaság céljai megvalósítását segíti
elő.
(2) Kincstári vagyonnak kell tekinteni mindazon állami tulajdonban lévő
társasági részesedést, az ahhoz kapcsolódó joggal együtt, amely a központi költségvetésből vagy elkülönített állami pénzalapból származó
pénzeszközök felhasználásával került vagy kerül állami tulajdonba.
217/1998. (XII. 30.) Kor, sz. rendelet az államháztartás működési rendjéről
15. § (1) A költségvetési szervek, azok szervezeti egységei az előirányzatok feletti rendelkezésijogosultság szempontjából lehetnek
a) teljes jogkörrel, vagy
b) részjogkörrel
rendelkező költségvetési szervek, illetve
c) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv részjogkörű költségvetési
egységei jogszabály, illetve a felügyeleti szerv döntése alapján.
15. § (3) Teljes jogkörrel rendelkezik
a) az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a saját előirányzatai,
valamint a hozzá rendelt, részjogkörrel rendelkező, részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv - felügyeleti szerv által — meghatározott előirányzatai felett rendelkezni jogosult,
b) az a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely valamennyi
előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír.
(4) Részjogkörrel rendelkezik az a költségvetési szerv, amelynek egyes - felügyeleti szerv által megállapított — működési kiadási és bevételi
a) előirányzatát más önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
tartalmazza, vagy
b) előirányzatai felett más önállóan gazdálkodó költségvetési szerv rendelkezik.
Ez a besorolás a költségvetési szerv jogi személyiségét és szakmai önállóságát nem érinti.
(5) A felügyeleti szerv - az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kezdeményezésére — az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv azon szervezeti egységét
minősítheti részjogkörű költségvetési egységnek, amelynél a tevékenység, a
források jellege, a területi elhelyezkedés elkülönültsége indokolja egyes előirányzatok feletti rendelkezési jog átengedését
(6) A részjogkörű költségvetési egység egyes előirányzatai feletti rendelkezési jogosultággal az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, míg meghatározott
más előirányzatok felett a költségvetési egység rendelkezik.
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(7) A részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv, illetve a részjogkörű költségvetési egység a számára a költségvetésében meghatározott előirányzatokon
kívül is felelős az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében
részére rendelkezésre tartott működés, felhalmozási célú előirányzatok felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mennyiségéért,
mértékéért az elvárható takarékosság betartása mellett
(8) A (7) bekezdésben foglaltak be nem tartása esetén az önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv kezdeményezésére a felügyeleti szerv az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot visszavonhatja, illetve korlátozhatja.

1-§
(1) Az Egyetem azonosító adatai:
• Elnevezése: Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
University of Szeged
• Alapító: Magyar Köztársaság Országgyűlése
• Felügyeleti szerv: Oktatási Minisztérium
• Alapító okirat száma és kelte: 88/5/3/2001. OM:
2001. június 25.
• Gazdálkodási jogkör: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel
rendelkező központi költségvetési szerv.
Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv nem tartozik.
• Törzsszám: 329815-000
• Szakágazat: 803010
• Szakfeladat: 851110
• Adószám: 153298152-06
• Fejezet/cím:XX/02
• AHT egyedi azonosító: 230265
(2) Az Egyetem - mint állami felsőoktatási intézmény - önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Kincstári és saját, úgynevezett felajánlott vagyona van, ami saját tőkeként, mint állami tulajdon áll rendelkezésére. A
központi költségvetés meghatározott előirányzataiból és más forrásokból származó
bevételeivel részben decentralizált módon gazdálkodik.
(3) Az Egyetemi Tanács a jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai önállósággal
működő egyes szervezeti egységeinek meghatározott előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot ad.
(4) Az SzMSz-ben felsorolt szervezeti egységek (karok) vezetői a hozzájuk tartozó
egységekre gazdálkodási keretet állapíthatnak meg.
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217/1998. (XII. 30.) Korm. r. az államháztartás működési rendjéről
9. § (1) A költségvetési szerv alaptevékenységének minősül az a tevékenység, amelyet a költségvetési szerv - nem haszonszerzés céljából - feladatvégzési és
ellátási kötelezettséggel végez.
(2) A költségvetési szerv az alaptevékenységén túlmenően vállalkozhat, ha e tevékenység
a) az alapító okiratban, valamint szervezeti és működési szabályzatban - a
b) pontban foglaltakra is figyelemmel - meghatározott feladatkörnek
megfelel, és az ott megjelölt keretekben marad, és
b) folyó évi - a 8. § (3) bekezdésének a) pontjában megjelölteken kívüli —
bevétele és az előző év(ek) vállalkozási tartaléka fedezi a folyó évi kiadásokat.
(5) Az Egyetem feladatait alaptevékenységként látja el és vállalkozási tevékenységet
folytathat:
a) Alaptevékenység a feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel - nem haszonszerzés
céljából - végzett, az Egyetem Alapító Okiratában rögzített oktatás, kutatás,
egészségügyi ellátás, szaktanácsadás, szakképzés, tanüzemi növénytermesztés és
állattenyésztés, termék-előállítás, génmegőrzés.
Az alaptevékenység része az a kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenység, amelyet
az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez.
b) Vállalkozási tevékenység az alaptevékenység veszélyeztetése nélkül nyereség, illetőleg vagyonszerzés céljából ellenérték fejében üzletszerűen (piaci alapon) végzett, az Alapító Okiratban, valamint az SzMSz-ben rögzített gyógyító, kutatási,
fejlesztési, termelési, szolgáltatási, értékesítési stb. tevékenység. A vállalkozási
tevékenység, mint lehetőség részletes szabályozását az Egyetem Tanácsa (a továbbiakban: ET) hagyja jóvá a Vállalkozási Szabályzatban (a továbbiakban: VSz).

1992. évi XXXVI11. tv. az államháztartásról
92. § A költségvetési szerv éves költségvetés alapján e törvényben, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek mellett - különös tekintettel a 12. § (2) bekezdésében foglaltakra - gazdálkodik, és készíti elfeladatai ellátásával is összefüggésben beszámolóját.
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217/1998. (XH.30.) Korm. r. az államháztartás működési rendjéről
16. § (1) A kincstári körbe tartozó költségvetési szervek közül a kincstári ügyfél a
kincstári költségvetéssel rendelkező önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel
rendelkező, valamint a - felügyeleti szerv döntése szerint - a részben önállóan gazdálkodó, teljes vagy részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
249/2000. (XH.24.) Korm. rend az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
(6) Az Egyetem kincstári költségvetéssel rendelkező kincstári ügyfél. Költségvetése végrehajtásának pénzügyi lebonyolítását a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) látja el.
(7) Az Egyetem alaptevékenységét a jogszabályokban, a jóváhagyott költségvetésben
rögzített keretek között, a rendelkezésre álló támogatás által meghatározott terjedelemben, minőségben végzi. Támogatást meghaladó kiadásait csak saját bevételéből
teljesíthet.
A költségvetési előirányzatot meghaladó összegre, illetve szerződéssel nem alátámasztott bevétel terhére kötelezettséget vállalni tilos.
1992. évi XXXVm. tv. az államháztartásról
109/C. § (1) A kincstári vagyonért felelős miniszter a kincstári vagyon felett a Magyar Állam nevében őt megillető tulajdonosi jogok gyakorlását a
Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) útján látja el,
ebben az esetben a kincstári vagyonnal kapcsolatos polgári jogi jogviszonyban az államot a KVI képviseli.
109/H. § (1) Kincstári vagyont értékesíteni, arra zálogjogot, illetve haszonélvezeti
jogot alapítani - ha törvény vagy kormányrendelet másképp nem rendelkezik - kizárólag a KVI jogosult.
(2) Ha a kincstári vagyonért felelős miniszter vagy a KVI kezdeményezi a
kincstári vagyon jelzáloggal vagy haszonélvezettel való megterhelését,
akkor a megterhelés a tevékenység tárgya szerint illetékes miniszter
egyetértésével történhet.
(8) Ingatlanvásárlás kezdeményezéséhez az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: OM)
és a KVI egyetértése szükséges.
(9) Az Egyetem, mint központi költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kezességet nem
vállalhat, értékpapírt nem vásárolhat, váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el,
pénzügyi lízing ügyletet nem köthet.
(10) Az Egyetem alapítványt nem alapíthat, ahhoz nem járulhat hozzá.
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(11) Az Egyetem saját foglalkoztatottjait és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteit,
valamint az oktatási, kulturális, szociális és sport tevékenységet segítő szervezeteket
a költségvetésében jóváhagyott összeggel támogathatja.
(12) Az Egyetem, Tanácsának előzetes döntését figyelembe véve, gazdasági társaságot
csak az OM által - a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) egyetértésével - kiadott engedély alapján alapíthat, illetve ezek engedélyével szerezhet társaságokban
érdekeltséget. Az Egyetem csak olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
A kérelmet az OM-nek - az indítványozó részletes üzleti tervét tartalmazó, a kincstári
vagyon esetleges használatát rögzítő, forrást (saját bevételt) megjelölő javaslata alapján az Egyetem gazdasági vezetője (a továbbiakban: gazdasági főigazgató) terjeszti fel.
249/2000. (XH.24.) Korm. rend az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
9. § (6) A bruttó elszámolás elvét mind az alaptevékenység, mind a vállalkozási tevékenység könyvviteli elszámolásánál alkalmazni kell
2000. évi C. törvény a számvitelről
15. § (9) A bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben az e törvényben szabályozott esetek kivételével nem számolhatók el (a bruttó elszámolás elve).
(13) Az Egyetem közalkalmazottjai, illetve a vállalkozások a nem intézményi feladatokkal
összefüggésben igénybe vett Egyetemi erőforrások (helyiség, eszköz, telekommunikáció stb.) ellenértékét, illetve szolgáltatások díját kötelesek megtéríteni (az Egyetemi
Tanács szabályzata alapján).
(14)
Az Egyetemet vállalkozások, egyesületek, alapítványok telephelyéül bejelenteni csak a gazdasági főigazgató egyetértésével az Egyetem vezetőjének (a továbbiakban: Rektor) engedélyével lehet.

2-§
A GSz hatálya kiterjed:
a) Szervezetileg:
• az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, szervezetére.
b) A gazdálkodási feladatok szerint:
• a decentralizált keretekkel - az ET által jóváhagyott támogatással és saját bevétellel gazdálkodókra;
• centralizált (központilag kezelt) keretekkel gazdálkodókra.
A decentralizált és a centralizált kereteket a 6. § tartalmazza.
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c) A személyi kört tekintve:
• az Egyetemmel közalkalmazotti, hallgatói, tanulói vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban állókra;
Az Egyetem decentralizált formában szervezett egységes gazdálkodási rendszer a 3. §
szerinti szervezeti felépítésben.

3-§
(1) Az Egyetem az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó szervezet, ami kiterjed az előirányzatfelhasználásra, a kiemelt előirányzatok módosításának a kezdeményezésére, ez elemi költségvetésben szereplő — az
egyes kiemelt előirányzatokon belüli - előirányzat módosításra.
(2) Az Egyetemi Tanács a jogi személyiséggel nem rendelkező, szakmai önállósággal
működő egyes szervezeti egységeinek meghatározott előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot ad.
(3) Az SZMSZ-ben felsorolt szervezeti egységek (karok) vezetői a hozzájuk tartozó
egységekre gazdálkodási keretet állapíthatnak meg.
(4) a) Az Egyetemi Tanácstól kapott rendelkezési jogosultság alapján a decentralizált
gazdálkodás keretében - gazdasági kérdésekben - a 6., 7., 15., 16., 18. §-ban
rögzített jogosítvánnyal felruházott szervezeti egységek, amelyek a Tanács által
szervezeti egység részére átengedett egyes előirányzatok, eszközök bérkerete stb.
felett saját hatáskörben rendelkeznek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar
SZTE Általános Orvostudományi Kar
SZTE Bölcsészettudományi Kar
SZTE Délalföldi Agrártudományi Centrum,
SZTE Egészségügyi és Főiskolai Kar
SZTE Gazdaságtudományi Kar
SZTE Gyógyszerésztudományi Kar
SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
SZTE Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum
SZTE SZÉF Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar
SZTE Természettudományi Kar
Konzervatórium
Rektori Hivatal
Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
Egyetemi Nyomda, JATEPress, JGYTF Kiadó
Központi Idegennyelvi Lektorátus
Sport Központ
Egyetemi Központi Könyvtár
Számítóközpont
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•
•
•
•
•

Közoktatási intézmények
Kollégiumok
Füvészkert
Európa Tanulmányok Központ
Egyetemi Hallgatói Önkormányzati Iroda

b) A szervezeti egységek (karok stb.) tanácsa - a gazdasági főigazgató egyetértésével egyes szakmai szervezeti egységnek gazdálkodási jogosítványokat adhat, gazdálkodási keretet állapíthat meg saját költségvetési előirányzatán belül a végrehajtás, felhasználás célszerűsége végett.
(5) A Centrumoknak van kincstári számlája, de önálló adó- és tb-száma nincs.
Adatszolgáltatást kizárólag az Egyetem végez.
Az előirányzattal rendelkező szervezeti egységek az elvárható takarékosság mellett,
felelősek a számukra meghatározott előirányzatokon túl, a más forrásból rendelkezésre álló működési, felhalmozási célú előirányzatok felhasználásának szükségességéért,
az igénybevett szolgáltatás mennyiségéért, mértékéért, valamint a GSz-ben, a gazdálkodási dokumentumokban rögzítettek betartásáért.
Ha ez nem teljesül, a Rektor az ET-nál kezdeményezheti a jogosultság korlátozását,
visszavonását. Az előirányzatok túllépése esetén a Rektor köteles az Egyetemi Tanácsot tájékoztatni és a pénzügyi helyzet rendeződéséig, a gazdálkodási jogosultságot
felfüggesztheti, szükség esetén gazdasági biztost nevez ki.
(6) A gazdálkodási keretek túllépése az Egyetem előirányzat felhasználási kötelezettségének veszélyeztetése a munkajogi szabályok szerinti felelősségrevonást von maga
után, amennyiben valamely jogszabály nem minősíti azt más módon szankcionálandó
cselekménynek.

4.§
(1) Az Egyetem, az alap- és a vállalkozási tevékenységének ellátásához szükséges gazdálkodási tevékenységét saját gazdasági szervezete - a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (a továbbiakban: GMF) - , illetve a szolgáltató szervezeti egységei útján
vagy részben - a felelősség átruházása nélkül, az OM által engedélyezett - vásárolt
szolgáltatással látja el.
A GMF az Egyetem egységes összefogó gazdasági koordináló és kiszolgáló egysége.
(6) Az Egyetem gazdasági tevékenységének megszervezése és kiszolgálása teljes körűen
a GMF feladata.
Gazdaságossági szempontokat figyelembe véve hosszabb távon is (1. 10. §), mind a
GMF, mind a szolgáltató szervezetek területileg decentralizáltan is végezhetik munkájukat.
A GMF feladatait, szervezeti felépítését, irányítási rendszerét a GMF organogramja, a
szolgáltató szervezeti egységekét pedig Ügyrendjük rögzíti.
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(3) A GMF vezetője a gazdasági főigazgató, hatáskörét a szakfeladatot ellátó helyettesek
bevonásával gyakorolja.
(4) A gazdasági főigazgató az Egyetem működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi
feladatok tekintetében az Egyetem Rektorának a helyettese. Ebben a feladatkörében
4. § (6) szerinti döntési, utasítási és ellenőrzési jogköre van. Feladatait az Egyetem
vezetőjének közvetlen irányításával látja el.
(5) A Rektor felelős:
• az Egyetem feladatai ellátásához a kezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű működtetéséért;
• az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért;
• az Egyetem gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért;
• a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért;
• az aláírási, kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogkörök megszervezéséért,
• az Egyetem számviteli és pénzgazdálkodási rendjének szabályozásáért,
• a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.
(6) A gazdasági főigazgató kötelezettségei és jogai:
• javaslatok készítése az Egyetem gazdálkodási rendszerének kialakítására, működtetésére, működésének ellenőrzésére;
• az előirányzatok, a gazdálkodási keretek betartatása; a bevétel előírás és a kötelezettségvállalás nyilvántartásának kialakítása, működtetése;
• a hatáskörébe tartozó operatív gazdasági intézkedések meghozatala;
• az Egyetem gazdasági tevékenységének, szervezetének az irányítása, a szakmai
szervezeti egységek gazdasági munkájának szabályozása, koordinálása, segítése;
• a szabályozástól eltérő működés esetén a Rektornál, illetve az ET-nál kezdeményezett szankcionálás;
• javaslattétel belső ellenőrzésre, az ellenőrzés eredményeinek hasznosítása;
• az Egyetem nevében, illetve a GMF és a szolgáltató szervezeti egységek feladatkörében a gazdálkodási keretek betartásával az aláírás, a kiadmányozás, az utalványozás, a kötelezettségvállalás ellenjegyzése, a kötelezettségvállalás a 11. §-ban
rögzített módon;
• a GMF és a szolgáltató szervezeti egységek közalkalmazottjai tekintetében az
SzMSz-ben rögzített munkáltatói jogkör gyakorlása.
(7) A gazdasági főigazgató felelőssége nem érinti a Rektor, illetve az egyes ügyekért
felelős vezetők, helyettesek, közalkalmazottak felelősségét.
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5.§
217/1998. (XII.30.) Korm. r. az államháztartás működési rendjéről
37. § A költségvetési szerv elemi költségvetése magában foglalja a pénzügyminiszter
tájékoztatójában rögzített formában
a) a kiadásokat és a bevételeket részletes előirányzatonként;
b) a kiadások és bevételek tevékenységenkénti részletezését;
c) a költségvetési szerv személyi juttatásainak és létszámának összetételét;
d) a költségvetési feladatmutatók állományát és a teljesítménymutatókat;
e) a részletes kiadási és bevételi előirányzatokat megalapozó indokolást (számításokat).
(1) Az Egyetem gazdálkodásának alapja, az Egyetemi Tanács által felterjesztett és az
OM által jóváhagyott „Egyetemi elemi költségvetés", amely minden bevételi és kiadási előirányzatot tartalmaz.
Az Egyetem elemi költségvetésének előirányzati keretszámait az OM - mint felügyeleti szerv - a Magyar Köztársaság költségvetésében elfogadott előirányzatok és szabályok szerint, illetve azok keretei között állapítja meg, elkészítéséhez szempontokat
ad és jóváhagyja.
Az elemi költségvetésben mind az alap-, mind a vállalkozási tevékenység tekintetében
a bevételi és kiadási előirányzatok főösszegének külön-külön meg kell egyeznie.
Az elemi költségvetést funkcionális és szakfeladatonkénti bontásban is - a támogatást és a saját (átvett) bevételeket elkülönítve - el kell készíteni.
(2) A kiemelt előirányzatok (a költségvetési törvény szerinti részletezésben)
a) Kiadási előirányzatok (előirányzati főösszeg):
• működési kiadások:
- személyi juttatások,
- munkaadókat terhelő járulékok,
- dologi kiadások,
- ellátottak pénzbeli juttatásai,
- egyéb működési célú támogatások, kiadások;
• felhalmozási kiadások:
- intézményi beruházási kiadások,
- felújítási kiadások,
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások,
- egyéb központi beruházások.
b) bevételi előirányzatok (előirányzati főösszeg):
• működési költségvetési bevételek,
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• felhalmozási bevételek,
• átvett pénzeszközök:
- működésre;
- felhalmozásra,
• kamatbevételek

(3) A funkcionális előirányzatok:
a) Hallgatói előirányzat
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
9/4. § (1) A hallgatói előirányzat - az államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzés területén - az állami felsőoktatási intézményekben magyar állampolgárságú és - nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján
azzal azonos elbírálás alá eső - külföldi állampolgárságú, első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, illetőleg első kiegészítő alapképzésben, valamint első szakirányú továbbképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók, továbbá az első doktori
képzésben nappali tagozaton résztvevők képesítési követelmények szerinti
tanulmányi időszakára nyújtott támogatására szolgál.
(2) A hallgatók állami támogatásának előirányzatát az (1) bekezdésben megjelöltek létszáma, a költségvetési törvényben az egy főre megállapított hallgatói
normatíva és a doktori képzésben résztvevők támogatási normatívája határozza meg. A hallgatói előirányzat másik részét képezi a hallgatók pénzbeli és
természetbeni juttatásaira fordítható egyéb állami támogatás: a köztársasági
ösztöndíj, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a felsőoktatási intézmény vagy felsőoktatási intézmény fenntartója által létesített és fenntartott
diákotthoni (kollégiumi) elhelyezés vagy az ezt kiváltó lakhatási támogatás is.
A hallgatók állami támogatására szolgáló előirányzatot egyrészt a törvény 9. § (1) bekezdésében megjelöltek átlag létszáma és a költségvetési törvényben az egy főre megállapított hallgatói normatíva, illetve a doktori képzésben résztvevők támogatási normatívája
határozza meg, másrészt pedig a felsőoktatási törvényben megjelölt és az Egyetem költségvetésében előirányzott egyéb támogatások jelentik. A juttatások rendszerét önálló szabályzatok rögzítik.
b) Képzési és fenntartási előirányzat
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
9/B. § (1) A képzési és fenntartási előirányzat a felsőoktatási intézmény kiadásainak az a része, amely az államilag finanszírozott, valamint költségtérítéses, illetve vállalkozási tevékenység keretében folytatott oktatási tevékenység ellátásához közvetlenül kapcsolódó feltételekről, továbbá az ettől
el nem különíthető kutatási feltételekről való gondoskodást szolgálja.
Ezen előirányzat részét képezi továbbá a felsőoktatási tevékenység infrastrukturális hátterének üzemeltetési feltételeit biztosító előirányzat is. A
kiadási előirányzat tartalmazza a saját bevételt is.
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(2) A képzési és fenntartási előirányzat részét képezi az az elkülönítetten
megtervezett előirányzat is, amely a képzéshez szükséges gyakorlóiskola,
klinika, tangazdaság, művészeti gyakorlóhely, valamint gyakorló óvoda
működési költségeihez járul hozzá.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat részét képező képzési és fenntartási
normatíva (ezen belül a személyi juttatások) megállapítása az egyes képzési szakterületek fajlagos ráfordításának értékelésével, a teljesítménymutatók megállapításával és az államilag finanszírozott
hallgatólétszám
alapulvételével történik.
(5) A képzési és fenntartási normatívák alapján számított előirányzat mértékét növelő tényezőket kellfigyelembe venni:
a) a doktori képzésben résztvevők oktatói tevékenységének díjazására;
b) a nemzetközi megállapodás alapján hazánkban tanuló külföldi hallgatókmagyar hallgatókkal azonos elvek szerinti finanszírozására;
c) a nemzetközi megállapodás alapján hazánkban tanuló külföldi hallgatók képzésének támogatására szolgáló összegeket.
A képzési és fenntartási normatív támogatás a felsőoktatási intézmények alábbi tevékenységi körébe tartozó működtetési és fenntartási feladatai ellátásának költségvetési
támogatására szolgál:
1) az Ftv. 7. §-a (l)-(2) bekezdésében foglalt feladatok és a képesítési követelmények
szerinti oktatási tevékenység - beleértve az Ftv. 7. § (1) bekezdésének e) pontja
alapján a képesítési követelményekben rögzített nyelvi követelmények teljesítéséhez a nappali tagozatos hallgatók részére nyelvoktatás és az Ftv. 9/B. § (5) bekezdése alapján a doktori képzésben résztvevők oktatói tevékenysége
2) az oktatástól el nem különíthető kutatási tevékenység,
3) a doktori képzés kutatási előirányzatból nem finanszírozott feladatai,
4) a képzés és a kutatás alapfeltételét biztosító könyvtári (dokumentum- és szakirodalmi információ) szolgáltatás, valamint
5) a felsősoktatási intézmények egyéb központi, illetve karhoz tartozó általános oktatási, illetve nem oktatási egységeinek feladatai.
c) Feladatfinanszírozási előirányzat
Az OM által meghirdetett programokhoz, valamint az Egyetem oktatáshoz kapcsolódó célprogramjaihoz vagy azt kiegészítő tevékenységeihez pályázat útján, meghatározott időszakra szóló, elszámolási kötelezettséggel elnyert költségvetési támogatás.
Bármilyen típusú szerződés a programban résztvevő személlyel (személyekkel) a
személyi juttatás kerete terhére csak határozott időre, a program befejezésének
határidejéig köthető.
d) Kutatási előirányzat
A tudományos kutátásra, műszaki fejlesztésre, tudományos műhelyek működtetésére, valamint a doktori képzésre az OM által meghatározott teljesítménymutatók
alapján nyújtott támogatás, illetve a kutatási célú egyéb támogatások, átvett pénzeszközök.
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e) Fejlesztési előirányzat
Az Egyetem beruházási, felújítási, infrastruktúra-fejlesztési kiadásaihoz nyújtott
támogatás, saját bevétel, valamint az e célra átvett pénzeszköz.
f ) Címzett (ágazati) előirányzat
Az egészségügyi szakképzés és -ellátás, továbbá orvos és gyógyszerész szak- és
továbbképzés, valamint az ezen tudományterülethez kapcsolódó tancélú gyógyítómegelőző és kutató-fejlesztő tevékenység, illetve az agrárágazati kutatásfejlesztés, gazdálkodást segítő szaktanácsadás, a növényi és állati járványos betegségeket megelőző tevékenység és a vidék- és területfejlesztés külön jogszabály
alapján, illetve címzetten biztosított forrásai.

(4) A költségvetési támogatási előirányzat csak az alaptevékenységre és az azzal összefüggő igazgatási, működési, üzemeltetési, szolgáltatási kiadásokra (közvetett-, általános költségek), illetve felhalmozásra, vagy jogszabályban meghatározott célfeladatra használható fel (vállalkozási tevékenység támogatására nem).
6.§
(1) Az Egyetem gazdálkodása főszabályként decentralizált formában, a központilag
meghatározott normatívák alapján összeállított és jóváhagyott költségvetési keretben
folyik.
Az ET az éves költségvetés elfogadásakor meghatározza az 1 §. (3) bekezdésében
definiált egységek a kiemelt előirányzatait. Ezen egységek saját jogkörben döntenek
egyes egységeik bevételi és kiadási keretszámainak mértékéről.
A decentralizált gazdálkodás keretében a gazdasági egység vezetője a számára jóváhagyott decentralizált források (személyi-, járulék-, dologi-, felhalmozási keret, tárgyi
eszköz, készlet, engedélyezett létszám), valamint az egység saját bevételei felhasználásáról - a jogszabályok, a GSz és a gazdálkodási dokumentumok betartásával önállóan jogosult dönteni.

(2) A decentralizált gazdálkodási keretek:
• Állami támogatása a hallgatói előirányzatban meghatározott alábbi feladatokra:
- hallgatók normatív pénzbeli juttatása,
- doktori ösztöndíj,
- köztársasági ösztöndíj,
- tankönyv, jegyzettámogatás,
- kollégiumi támogatás,
- lakhatási támogatás,
- sporttámogatás.
• Saiát bevétel éves költségvetésben meghatározott része.
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• Képzési és fenntartási előirányzatban meghatározott feladatokra biztosított állami
támogatás meghatározott része:
- felsőoktatási hallgatók normatív támogatása,
- gyakorlóiskolák normatív támogatása,
- egyéb közoktatási feladatok normatív támogatása esetében legalább 90%
- Széchenyi professzori ösztöndíj.
• Centrumok címzett előirányzatai (EüM, OEP, FM),
• Kutatási előirányzat:
- normatív támogatási része,
- pályázatok útján elnyert támogatások,
- egyéb K + F bevételek,
- átvett pénzeszközök
• Fejlesztési előirányzat:
- az állami támogatásból az egységet megillető összeg,
- saját bevétel,
- az e célra átvett pénzeszközök
(5) A központilag kezelt keretek:
• A központi irányítás működési keretei, kiemelt előirányzati bontásban:
- Rektori Hivatal,
- Gazdasági Műszaki Főigazgatóság,
- Központi Idegennyelvi Lektorátus,
- Sport Központ
- Központi könyvtár,
- Egyetemi Számítóközpont,
- Egyetemi Hallgatói Önkormányzati Iroda,
• Központi fejlesztési, alap és VIS maior alap, Egyetemi Tanács által meghatározott kiemelt előirányzati bontásban.
A központi kereteket a GMF kezeli.

7.§
Az Egyetem költségvetési támogatásának, illetve saját bevételeinek a felosztása:
A saját bevétellel rendelkező költségvetési egységek a GSz előírásai szerint gazdálkodnak. Bevételeik meghatározott hányadát átengedik
•

az OM befizetési kötelezettsége teljesítésére

•
•

a Központi feladatok és a kari rezsi finanszírozására
valamint az esetenkénti kezelési költségre.

8-§
Az Egyetem bevételi és kiadási előirányzatai évközben a felügyeleti szerv által, illetve saját
hatáskörben módosíthatók.
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Az Egyetem a bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat, és a megfelelő részelőirányzatokat a felügyeleti szerv és a Kincstár
egyidejű tájékoztatása mellett felemelheti:
• saját hatáskörben:
- az előirányzat-maradványából, ha a kiadás az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével függ össze, egyéb esetben csak a maradvány
OM által történő jóváhagyását követően (19. §).
• felügyeleti szerv hozzájárulásával:
- a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből az ide vonatkozó
korlátok betartásával, (217/1998. (X1T.30. Korm. r. 51. § (2) (4) (5) bek.)

9-§
217/1998. (XH.30.) Korm. r.
16. § (3) A kincstári körbe tartozó, nem kincstári ügyfél költségvetési szerv vagy
részjogkörű szervezeti egység előirányzatok feletti felhasználási jogosultságot
a) kincstári ügyfélként működő költségvetési szerv útján (a számlák továbbításával), vagy pénzforgalmi betétkönyv, illetve kincstári kártya igénybevétele mellett, vagy
b) az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat-felhasználási
keret számlája feletti rendelkezési jog megadásától függően, az önálóan gazdálkodó költségvetési szerv által meghatározott előirányzatok
felett, megállapított keretösszeg erejéig gyakorolhat.
99. § (1) A Kincstár a központi költségvetési szervek részére a költségvetésük végrehajtásához
a) előirányzat-felhasználási keretszámlát,
b) köztartozás zárolt fedezeti számlát,
c) fedezetbiztosítási számlát,
d) célelszámolási forintszámlát,
e) központi beruházások előirányzat-felhasználási keretszámlát,
f ) feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámlát,
g) kincstári kártyafedezeti számlát,
h) devizaszámlát,
i) a költségvetésen kívüli pénzeszközök kezelésére letéti számlát,
j) SAPARD pénzforgalmi lebonyolítási számlát vezethet.
(1) Az Egyetem bevételeinek fogadása, kiadásainak teljesítése - beleértve a készpénz
felvételt is - a Kincstárnál vezetett számláján keresztül történik.
(2) Az Egyetem számláját a 24 pozíciós pénzforgalmi jelzőszám, a műveleteket és a kiemelt előirányzatokat a kincstári tranzakciós kódok (KTK) azonosítják.
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(3) Az Egyetem számlái:
• Az előirányzat-felhasználási keretszámla. Ezen a számlán írja jóvá a Kincstár az
OM egyetértésével megnyitott havi előirányzat-felhasználási kereteket, a számlát
megillető és előző napon jóváírt bevételeket (beleértve a devizaszámlákon bonyolított kiadásoknak megfelelő összegű forintbevételeket is), illetve a teljesített kiadásokat, átutalásokat;
• A fedezetbiztosítási számla a pénzügyi biztosítékok elkülönített kezelésére szolgál.
Több fedezetbiztosítási számla is nyitható.
• A célelszámolási forintszámla külföldi segélyek és adományok forintban történő elkülönített kezelésére szolgál. A számla csak abban az esetben nyitható, ha az adományozó a külön számlán történő kezelést kikötötte.
• A központi beruházások előirányzat-felhasználási keretszámla a központi beruházásokkal összefüggő pénzforgalom lebonyolítására szolgál.
• A feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámla a feladatfinanszírozással összefüggő előirányzatok pénzforgalmának lebonyolítására szolgál.
• Kincstári kártyafedezeti számla a kincstári kártyával történő kifizetések pénzügyi
fedezetének elkülönített kezelésére szolgál.
• Köztartozás zárolt fedezeti számla. Az állammal vagy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozás Kincstár általi elkülönítésére szolgál.
• Letéti számla. A megbízás alapján történő átmeneti pénzeszközök kezelésére szolgál.
Az előzőeken túl
• a munkáltatói lakásépítés, lakásvásárlás támogatásával összefüggő pénzügyi műveleteket hitelintézetnél vezetett, „Lakásépítés-, és lakásvásárlás munkáltatói támogatása" elnevezésű számlán kell lebonyolítani.
• A külföldről devizában érkező segélyt, adományt, ajándékot - ha az adományozó
feltételként szabta - devizaszámlán kell kezelni.
Devizaszámlát a Kincstárnál lehet nyitni. A meglevő belföldi hitelintézeti devizaszámlák továbbra is használhatók szigorú elszámolás szerint.
A Kincstár részére a számlán történt felhasználásokról - a számlák terhére forintban történő kifizetést követő 3 munkanapon belül - adatot kell szolgáltatni devizaszámlánként, illetve bevételi és kiadási jogcímenként, kiegészítő szelvény benyújtásával.
(4) Az Egyetemnek, illetve szervezeteinek a (3) bekezdésben megjelölteken kívül más
számlái nem lehetnek.
Az Egyetem bármilyen forrásból származó bevételét, pénzeszközeit - amikortól azok
az Egyetemet megilletik - , valamint minden kiadását kizárólag ezeken a számlákon
szabad kezelni.
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10. §
217/1998. évi (XII.30.) Korm. r.
134. § (1) Költségvetési szerv nevében, a költségvetési szerv feladatainak ellátása
(végrehajtása) során fizetési vagy más fizetési kötelezettséget vállalni (a
továbbiakban: kötelezettségvállalás) - törvényben meghatározott és a (3)
bekezdés szerinti kivétellel - az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv,
illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője vagy az
általa, illetve a költségvetési szerv vezető testülete által írásban megbízott személy (a továbbiakban: kötelezettségvállaló) jogosult a költségvetési szerv alapító okiratában, költségvetési alapokmányában foglalt feladatainak célszerű és hatékony ellátásra figyelemmel. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) A kötelezettségvállalás - a törvényben meghatározott és a (3) bekezdés
szerinti kivétellel - a gazdasági vezető vagy az általa kijelölt személy ellenjegyzése után, és csak írásban történhet.
(4) Az ellenjegyzésre jogosultnak a kötelezettségvállalást jelentő okmányt, ha
nem ért vele egyet „a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt"
záradékkal kell ellátnia, s erről a (2) bekezdés szerinti esetben központi költségvetési szerv esetén a felügyeleti szerv vezetőjét, egyéb költségvetési szerv
esetén a pénzellátást végző költségvetési szerv vezetőjét, a (3) bekezdés szerinti esetben a helyi önkormányzat képviselő-testületét, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerve esetében a helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét 8 napon belül értesítenie kell. A felügyeleti szerv
és a pénzellátást végző költségvetési szerv e jelentés kézhezvételétől számított
15 napon belül, a képviselő-testület pedig soron következő ülésén köteles
megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetlegesfelelősségre vonást.
135. § (1) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, és - a (4) bekezdésre figyelemmel - érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét, és azt,
hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.
(2) Érvényesítést csak az ezzel írásban megbízott, legalább középfokú iskolai
végzettségű és emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű
pénzügyi-számviteli szakképesítésű dolgozó végezhet. A helyi kisebbségi
önkormányzat esetében az érvényesítést az önkormányzati hivatal ezzel
megbízott, az e bekezdésben meghatározott képesítéssel rendelkező dolgozója végzi.
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(3) Az érvényesítésnek - az „ érvényesítve " megjelölésen kívül - tartalmaznia
kell a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi
számlaszámot is.

137. § (1) Az utalvány ellenjegyzésére - törvényben meghatározott és a (2) bekezdés
szerinti kivétellel - a költségvetési szerv gazdasági vezetője, illetőleg az
illetőleg az általa kijelölt személy jogosult.
(1) A gazdálkodás megszervezése során - a jogszabályok maradéktalan betartása mellett
- biztosítani kell:
• az Egyetem infrastruktúrájának hatékony, gazdaságos működtetését;
• a szolgáltatások, az ügyintézés a gazdálkodással, a működéssel, az adminisztrációval kapcsolatos teendők, az oktatók, a kutatók, más közalkalmazottak, a hallgatók
lehető legkevesebb idejét, energiáját vegyék igénybe;
• az Egyetem partnereivel (államigazgatás, hazai és nemzetközi alapok, alapítványok, szponzorok, piaci szereplők stb.) a zavartalan kapcsolat, illetve kapcsolatépítés feltételeit.
(2) A gazdálkodási folyamat egységét a tervezési, beszámolási és ellenőrzési rendszer
• az elemi költségvetés egyes előirányzatok kijelölt belső szervezeti egységekre történő lebontásával,
• a gazdasági folyamatok pénzügyi és számviteli egységes rendszerű nyilvántartásával,
• az előirányzatok teljesítésének értékelése, eltérések esetén a vezetői szintű beavatkozás kezdeményezésével,
• a feladatoknak megfelelő egységes ügyviteli, átfogó informatikai rendszer és elégséges centralizáltsága mellett a hatékony működtetést garantáló decentralizált szervezeti felépítéssel biztosítja.
(3) Az Egyetem gazdálkodási rendszer hatékony működése érdekében egységes kódszám
rendszert alkalmaz.

11.§
(1) A Rektor intézkedési, kiadmányozási, utalványozási joga teljes körű. E jogát - ha
jogszabály másként nem rendelkezik - a decentralizált gazdálkodás keretében, illetve
egyedi ügyekben részben vagy egészben megoszthatja.
A gazdasági főigazgatónak gazdasági ügyekben - a Rektor által átruházott hatáskörben az Egyetem egészére vonatkozó aláírási és kiadmányozási joga van, melyet szakfeladatonkénti helyetteseivel közösen gyakorol. Az ÁOK gazdasági igazgatójának, a gazdasági
főigazgató által delegált jog és hatáskör alapján működési területükön aláírási, kiadmányozási és utalványozási jogosultsága van.
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Azoknak a gazdasági ügyiratoknak, amelyeknek címzettje az OM vagy más minisztérium, illetve országos hatáskörű szerv (Pénzügyminisztérium, APEH, Vám és Pénzügyőrség stb.) egyszemélyi aláírója a gazdasági főigazgató, távollétében a gazdasági
főigazgató-helyettes.

(2) A gazdálkodási jogosítványok
a) A kötelezettségvállalás minden olyan jognyilatkozat, amelyből az Egyetem terhére fizetési, számlázási, munkavégzési vagy foglalkoztatási kötelezettség keletkezik:
• megbízás,
• megrendelés,
• megrendelés visszaigazolása,
• szállítási és vállalkozási szerződés,
• bérleti szerződés,
• közérdekű célú kötelezettségvállalás (OM engedéllyel),
• közalkalmazotti jogviszonyt létrehozó, módosító és megszüntető jognyilatkozat,
• kiküldetés elrendelése,
• a felsoroltakon kívül minden olyan kötelezvény, amelyből fizetési, szolgáltatási
vagy egyéb gazdasági kihatású kötelezettség származik.
A kötelezettségvállalás dokumentumai:
• kinevezési okirat,
• szerződés,
• megállapodás,
• (visszaigazolt) megrendelés,
• beruházás-finanszírozási alapokmány,
• részprogram-engedélyezési okirat,
• pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma,
• a közbeszerzési eljárás közzétett ajánlati, részvételi felhívása.
b) Az utalványozás a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelése.
Utalványozni csak az érvényesített okmányt lehet, egységes okmányrendszer alkalmazásával.
Meg kell jelölni, hogy a kiadás milyen bevételi forrásból teljesítendő.
Az Egyetem által használt forráskódokat a gazdasági főigazgató-helyettes adja ki.
c) A kötelezettségvállalás ellenjegyzése során a gazdasági főigazgató, vagy az általa
kijelölt közalkalmazott azt igazolja, hogy a megkötendő szerződés, megállapodás,
vagy más ügylet jogszerű és a fedezete rendelkezésre áll.
Az utalványozás ellenjegyzése annak igazolása, hogy a fedezet rendelkezésre áll,
az érvényesítés szabályszerű, az aláírás valódi.
A kötelezettségvállalás, az utalvány szabályszerűségéért az ellenjegyzőt a kötelezettségvállalóval, az utalványozóval egyetemleges felelősség terheli.
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Ha az ellenjegyző nem ért egyet a kötelezettségvállalással, illetve áz utalványozással, akkor az okmányt „a kötelezettségvállalás, illetve utalványozás ellenjegyzése
utasításra történt" záradékkal kell ellátni és erről - ha a kötelezettségvállalás átruházott hatáskörbe történt - a Rektor tájékoztatásával, a felügyeleti szervet 8 napon belül köteles értesíteni. A Rektor, 15 napon belül köteles a bejelentést megvizsgálni és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.
d) Kötelezettségvállalásra, illetve utalványozásra, jogszabályi felhatalmazás alapján a
Rektor, a kötelezettségvállalás, illetve az utalványozás ellenjegyzésére a gazdasági
főigazgató jogosült.
A rektor felhatalmazza az Egyetem 1. $ (3) bekezdésében deifiniált egységeinek vezetőit a rendelkezésére álló előirányzat (15. §) terhére kötelezettségvállalási, utalványozásijoggal.
A kötelezettségvállalás, az utalványozás ellenjegyzésére jogosultak a Rektor által
meghatalmazott gazdasági főigazgató-helyettes, valamint azok a kijelölt közalkalmazottak, akiknek az ellenjegyzés mint feladat a munkaköri leírásában szerepel.
e) A kiadás teljesítésének, és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok
alapján ellenőrizni, érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy a kiállítók az előírt alaki követelményeket betartottáke. Érvényesítést csak az ezzel írásban megbízott pénzügyi - számviteli szakképesítésű dolgozó végezhet.
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell: - az „érvényesítve" megjelölést, a megállapított összeget, a főkönyvi számlaszámot.
f) A Rektor és a gazdasági főigazgató aláírásának valódiságát a „Banki aláírás bejelentő karton"-on lévő sajátkezű aláírás alapján kell vizsgálni.
A kötelezettségvállalási, utalványozási joggal rendelkező további közalkalmazottak
aláírás-mintáját, illetve bármely szervezeti egység közalkalmazottainak pénzgazdálkodási jogosultságát a GMF-nek történő bejelentés alapján kell vizsgálni.
g) A kiadás teljesítésének, a bevételbeszedés elrendelésének jogosságát a gazdálkodási jogosítvánnyal rendelkező egység vezetője vagy az általa meghatalmazott
személy köteles ellenőrizni.
(3) A szervezeti egység vezetője számára kinevezése időtartamára a Rektor - átruházott hatáskörben - kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört biztosít. Ezt a jogosultságot a rektor részben (a kiadási jogcímek valamelyikére, illetve egy-egy forrás
meghatározott hányadára) vagy egészben a szervezeti egység vezetőjének javaslatára
az ott dolgozó beosztottaknak is megadhatja. Az így kapott jog tovább nem ruházható át.
(4) A kötelezettségvállalási, az utalványozási jog a vezető, illetve a közalkalmazott a rendelkezésére álló aktuális gazdálkodási keret összegéig (15. §) gyakorolható. Olyan kötelezettség, amelynek a pénzügyi kihatása a rendelkezésére álló keretet meghaladja, nem vállalható.
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A jogszerűtlenül kötelezettséget vállaló, a GSz-ot megsértő vezető kötelezettségvállalási jogát a gazdasági főigazgató, a Rektor egyidejű tájékoztatása mellett köteles
felfüggeszteni és felelősségre vonására a Rektornak javaslatot tenni.
(5) Az évközben - szerződés, visszavonhatatlan ígérvény alapján - várhatóan beérkező
bevétel, illetve a következő költségvetési évi támogatás megelőlegezésére a gazdasági főigazgató vagy megbízottja engedélyt adhat. Ilyen engedély birtokában a megelőlegezett keretre is lehet kötelezettséget vállalni.
(6) A szervezeti egységek vezetőit a kötelezettségvállalási, az utalványozási jog, - munkatársait az érvényesítési jog - gyakorlására a GMF alkalmazottjait kötelezettségvállalás érvényesítésére, ellenjegyzésére a gazdasági főigazgató hatalmazza fel.
(7) A pályázati pénzeszközök és a vállalkozási bevétel tekintetében a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel a nyertes pályázat, illetve a szerződés témavezetője
rendelkezik, de utalványozási jogosultsága a GMF/gazdasági igazgatóság pénzügyi
szervezete felhatalmazott dolgozójának van. Aláírás-mintáját a GMF-nek kell megküldeni a pályázati szerződéssel (megállapodással) egyidejűleg. A témavezető kezdeményezheti az általa javasolt közalkalmazott részére az érvényesítésre vonatkozó
gazdasági főigazgatói felhatalmazás megadását.
(8) A kötelezettségvállalás ellenjegyzését részjogkörű költségvetési egység gazdasági igazgatói, az érvényesített bizonylatok utalványozásának ellenjegyzését minden forrás tekintetében a rektor által írásban felhatalmazott dolgozók végzik.
(9) Kiadás teljesítését, a bevétel beszedését (utalványozás) csak az érvényesített utalványra való rávezetéssel vagy az utalványozó lap (utalványrendelet) felhasználásával
lehet elrendelni.
(10) A költségvetési egységek vezetői az éves, illetve évközi gazdálkodási kereteket az
irányításuk alá tartozó szervezeti egységek között feloszthatják. A felosztásról értesíteni kell a GMF-et.
A felosztás a szervezeti egységkódok, a témaszám, a kiemelt gazdálkodási keret és a
forráskódok a GMF által írásban történt közlése után hatályos.

12. §
A l i . § (2) b), c); d); e) pont tekintetében ki kell zárni az összeférhetetlenséget:
A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult
személlyel.
A kötelezettségvállaló és az utalványozó azonos személy is lehet.
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Kötelezettségvállalási, érvényesítési és utalványozási feladatot nem végezhet az a
közalkalmazott, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy a maga javára
látná el.

13. §
(1) Az Egyetem számlái feletti rendelkezési joggal az Egyetem által bejelentett közalkalmazottak rendelkeznek. A rendelkezéshez a bejelentettek közül két személy együttes
aláírása szükséges.
A számla feletti rendelkezési jogosultság a Kincstár, illetve a hitelintézetek irányában
összegszerűen nem korlátozható.
(2) A számlák feletti rendelkezési jog gyakorlására felhatalmazott közalkalmazottak neve, beosztása, aláírása a használni kívánt cégbélyegző - az erre a célra szolgáló „Aláírás-bejelentő karton"-on - a Rektor, a devizaszámla és a lakásépítés-, és -vásárlás munkáltatói támogatása számla esetében a gazdasági főigazgató hitelesítő aláírásával rögzítendő.
(3) A Rektor vezetői megbízását, valamint aláírását az OM igazolja.
(4) A bejelentett aláírások a számla megszűnéséig, vagy új aláírások bejelentéséig érvényesek.

14. §
217/1998. évi (XII.30.) Korm. r. az államháztartás működési rendjéről
57. § (1) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre használható fel
(2) A költségvetési szerv nem vállalkozási tevékenységéből származó bevételei különösen a következők:
a) az intézményi ellátás dija, az alkalmazottak térítése, a más költségvetési
szerv dolgozója vagy ellátottja részére nyújtott - ellátási körbe tartozó
- szolgáltatás ellenértéke;
b) az állami (hatósági, engedélyezési, felügyeleti ellenőrzési) feladatok
díjbevételei;
c) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke;
d) az állami feladat ellátása során létrehozott termékek, jegyzetek, tankönyvek, kiadványok, tanulmányok értékesítési bevétele;
e) működési célú átvett pénzeszköz (ideértve azon állami megbízások bevételét is, amelyeknél a megbízó így rendelkezett);
g) a költségvetési szerv helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbeadásának
díja;
h) a költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúrája magáncélú
igénybevételének térítése;
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i) a vendéglátó-ipari vállalkozások által üzemeltetett intézményi étkezdék,
éttermek bérleti díja;
j) a költségvetési szerv rendeltetésszerű működése során elhasználódott,
illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök (ideértve az ingatlanokat is)
és készletek értékesítéséből befolyt bevétel, a betétdíjas göngyölegek
visszaváltásakor fizetett térítés;
k) a dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése, munkaruha- és egyéb térítése;
l) a kamat, kötbér, bírság, kártérítés; az értékpapír-értékesítésből (-viszszaváltásból), adók visszatérítéséből, bánatpénz megfizetéséből származó pénzösszeg, kivéve a vállalkozási tevékenységgel összefüggőket;
m)a költségvetési szerv részére meghatározott rendeltetéssel adott egyes
pénzeszközök (pl. adomány).
(1) Az Egyetem éves költségvetésében az alaptevékenység, valamint a vállalkozási tevékenység gazdálkodási keretei - ezeken belül a bevételek és az azok terhére teljesíthető kiadások kiemelt gazdálkodási keretenként - külön-külön kerülnek jóváhagyásra
az ET által.
• A bevételek (kiemelt bevételi gazdálkodási keretek)
- Tevékenységenkénti részletezésben
- Forráskód szerinti részletezésben
• A tárgyévet megelőző év(ek) maradványa.
• Kiadások (Kiemelt kiadási gazdálkodási keretek)
- személyi juttatások,
- munkaadókat terhelő járulékok,
- dologi kiadások,
- ellátottak pénzbeli juttatásai,
- egyéb működési célú támogatások kiadások,
- egyetemi beruházások,
- felújítások,
- egyéb felhalmozási kiadások,
- egyéb központi beruházások.
(2) A kiadások és bevételek részletes jogcímeit a gazdasági főigazgató adja ki.

15. §
(1) A jóváhagyott gazdálkodási keretekről a decentralizált, illetve a központi keretek
kezelőjét a gazdasági főigazgató, a gazdasági főigazgató helyettesével közösen értesíti.
(2) A költségvetési támogatás éves előirányzatából havonta a jogszabályokban meghatározott rész, az egyetemi költségvetési előirányzat felhasználási kerete és a megelőző
hónap(ok)ban megtakarított összeg használható fel.
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(3) A nem költségvetési támogatásból származó bevételek az előirányzat-felhasználási
keretszámlára való beérkezése után, az engedélyezett kiemelt gazdálkodási keretek
mértéke szerint használhatók fel.
(4) Az előző évi előirányzat-maradvány (forráskód) kötelezettségvállalással nem terhelt
része az OM jóváhagyása után használható fel, az engedélyezett jogcímeken.
(5) Az ET által jóváhagyott eredeti gazdálkodási keretet növeli az előző évi jóváhagyott
előirányzat-maradvány, az évközi költségvetési pótelőirányzat (pótkeret), és a gazdálkodó/szervezeti egységek saját forrása illetve többletbevétele; csökkenti a költségvetési támogatási keret zárolása.
(6) A szervezeti egység bevételi és kiadási előirányzatának módosítása a nem tervezett alaptevékenységi bevételek, az év folyamán realizált bevételi többletek, valamint az átvett pénzeszközök összegével, - jogszabály, illetve az OM engedélyével történhet.
(7)Atvett pénzeszköz (ideértve az állami megbízást is), alapítványi, pályázati támogatás (beleértve a külföldi pályázatokat, segélyeket is) személyi kiadásokra, járulékokra az adományozó által a szerződésben, a megállapodásban megjelölt mértékben használható fel.
(9) Az előirányzat-módosításokkal korrigált keret a mindenkori aktuális gazdálkodási
keret.
(10) A GMF a kiadások teljesítése előtt vizsgálja a megjelölt gazdálkodási keret ütemezett
előirányzatának és a teljesített bevételeknek a szabad keretét. Ha nincs fedezet, a kifizetést meg kell tagadni.

16. §
(1) Meghatározott saját bevételből az Egyetemet - a kincstári vagyon használatáért - a
központi költségvetés javára 5%-os befizetési kötelezettség terheli.
(2) Az oktatást kisegítő tevékenységek, valamint a nem oktatási szervezeti egységek
bevételének tervezési és elszámolási rendjét a gazdasági főigazgató szabályozza úgy,
hogy gazdálkodásuk hatékony legyen, bevételeik növekedjenek, és ezáltal a lehető
legjelentősebb mértékben járuljanak hozzá az egyetemi költségek finanszírozásához.
(3) A vállalkozási, a kisegítő, a kiegészítő tevékenységek, illetve a szolgáltatások árkalkulációjába az adott tevékenységgel kapcsolatban felmerülő összes közvetlen költség
mellett be kell építeni az egyetemi, a kari, (üzemi) stb. általános (rezsi) költségeket
[l§(3)b],
A bevételnek fedeznie kell az adott tevékenységgel kapcsolatban felmerült összes kiadáson túl a központi költségvetést megillető és az esetleges egyéb befizetési kötelezettséget, s a szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység esetén a többletbevételt eredményezzen (7. §).
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(4) Az egyetem közalkalmazottai, illetve azok nem egyetemi érdekeltségű vállalkozásai
által igénybevett szolgáltatások díjáról a gazdasági főigazgató javaslatára a Rektor
által - amennyiben arra központi díjmegállapítás nincs - átruházott jogkörben a
szervezeti egység vezetője rendelkezik.
(5) Azok a vállalkozások, egyesületek, alapítványok, amelyek telephelyként az Egyetemetjelölték meg, illetve tervezik megjelölni [1. § (10)], kötelesek a gazdasági főigazgatóval kötött megállapodás szerint minden költséget megtéríteni.

17. §
(1) Az Egyetem vállalkozási (kisegítő, kiegészítő) tevékenységéből származó eredménye
tárgyévben, vagy az azt követő évben alaptevékenysége ellátásához teljes egészében
felhasználható.
(2) Ha az eredményt vagy annak egy részét nem az alaptevékenység ellátásához veszik
igénybe, akkor annak meghatározott hányada adó formájában a központi költségvetés
központosított bevételét képezi. Befizetési kötelezettség keletkezése esetén a 28. §ban rögzített kedvezmény az Egyetemet nem illeti meg.

18. §
(1) A GMF a kötelezettségvállalást és a követelések nyilvántartását, valamint a tényleges
bevételek és kiadások adatait a keretek betartása érdekében folyamatosan végzi.
A feljogosított szervezeti egységek kötelezettségvállalásairól (a fizetési kötelezettséggeljáró intézkedésekről), valamint a követeléseiről saját nyilvántartást köteles vezetni és arról havonként a GMF-et tájékoztatni.
A nyilvántartás rendjét a gazdasági főigazgató szabályozza.
(2) A szervezeti egységek kiemelt gazdálkodási kereteit és az azok javára, terhére teljesített bevételek, kiadások pénzügyi, számviteli nyilvántartását a GMF vezeti.
Ha az érintettek saját nyilvántartásától az adatok eltérnek, haladéktalanul - de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. munkanapjáig - egyeztetést kell kezdeményezniük
a GMF-fel.

19. §
(1) Az előirányzatok, keretek, kötelezettségvállalások naprakész nyilvántartása, a bevételek, az átutalással, készpénz kifizetéssel kiegyenlített kiadások különböző szintű lekérdezési lehetőséget biztosító feldolgozása a gazdálkodási információs rendszerben
történik.
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(2) A gazdálkodási információs rendszer magában foglalja a teljes gazdálkodás (a személyi juttatás, a munkaügyi, társadalombiztosítási adatok, a működési kiadások, bevételek, a készletek, a befektetett eszközök stb.) nyilvántartását. A hallgatói befizetések fogadásával, az ösztöndíj-kifizetésekkel kapcsolódik a hallgatói rendszerhez.
Megteremti a Kincstárral a kapcsolatot.
(3) A rendszer a feldolgozott adatok alapján automatikusan biztosítja:
• a felsőbb szervek, a hatóságok részére készítendő beszámolókhoz, bevallásokhoz,
jelentésekhez szükséges adatokat;
• a vezetői információkat az Egyetem-vezetés, a gazdasági vezetés, a gazdálkodó és
a szervezeti egységek vezetése, az Egyetemi testületek számára.
(4) A gazdálkodási jogosítvánnyal rendelkezők kiadásaikról, bevételeikről, aktuális kereteikről, keretmaradványaikról saját kötelezettségvállalási nyilvántartásuk mellett jogosultsági szintjüknek megfelelően - a gazdálkodási információs rendszerből a
számítógépes hálózaton keresztül - amíg ennek feltételei nem biztosítottak, addig
más módon - , a GMF feldolgozásából tájékozódhatnak.
(5) A korszerű, naprakész adatfeldolgozás, illetve adatszolgáltatás lehetőségét a kódszámok és a témaszámok vagy más a szervezetek, illetve a feladatok, a tevékenységek, a projektek egyértelmű megkülönböztetését szolgáló azonosítók biztosítják.
A gazdálkodási rendszerben a szervezetek, a szervezeti egységek azonosítására
önálló egység, munkahely kódszám szolgál.
Kódszámot az SzMSz-ben felsorolt szervezeti egységeknek automatikusan, egyéb
egységeknek a gazdasági főigazgató engedélye alapján ad a GMF.
(6) A gazdasági/szervezeti egységek különböző tevékenységével (alapképzés, szakképzés, kutatás, gyógyítás, vállalkozás, pályázat stb.) kapcsolatos pénzeszközeinek elkülönített kezelését a témaszámok teszik lehetővé.
A témaszámot, a szerződés/megállapodás másolatának megküldésével, és a költségterv megadásával lehet a GMF-től igényelni.

20. §
249/2000. (TV.12.) Korm. r. a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségéről
2. § (1) Az államháztartás szervezeteinek beszámoló készítésére, könyvvezetésére a Tv. következő rendelkezéseit kell alkalmazni:
1-2. §; 3. § (1) 3. pont, (4) 1-4. pontok, 7-9. pontok; 3. § (6), (8) 12-13 pontok, 17. pont, 5 §; 7. §; 14. § (8); 15. § (3)-(4), (6); 16. §. (1), (3); 23. § (4)(5); 24. § (1); 25. § (4)-(7), (9); 26. §. (2)-(3), (6)-(8); 27. §. (7); 28. §. (2)-(3);
29. §. (2); 30. §. (1), (5); 42. §. (2)-(3), (5); 46. §. (l)-(3); 47. §. (l)-(2), (4)(8); 48. §. (l)-(6), (7) a) és c) pontja; 49. §. (4)-(7); 50. §. (l)-(2), (4)-(5); 51.
§; 53. § (l)-(2); 54. § (l)-(6); 56. §; 58. § (6), (9); 60. §. (1), (4)-(5); 61. § (1);
62. §; 64. §; 65. § (1), (4), (6); 66. § (l)-(2); 68. § (2), (4); 69. §. (1); 150. §;
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151. § (3)-(7); 152. §; 156. § (4)-(5); 157. § (1), (3); 158. § (1), (3)-(4); 159. §;
160. §. (1); 161. § (2)-(3), (5); 164. § (1); 165. § (l)-(2), (4); 166. § (l)-(4), (6);
167. §. (l)-(3), (5)-(6); 168-169. §; 170. § (l)-(2); 171-173. §; 177 § (2); 178. §
(1) a), (2).
(1) Az Egyetem a számviteli törvény felsorolt rendelkezései mellett a 249/2000.
(Xn.24.) Korm. sz. rendeletben előírtakat is figyelembe veszi.
(2) A Egyetem gazdálkodásáról a jogszabályban előírt tartalommal negyedévenként
mérlegjelentést, féléves és éves beszámolót és a Kincstár részére nem pénzforgalmi
adatszolgáltatást (negyedéves előirányzat teljesítési terv, köztartozás-, kötelezettségvállalás bejelentés) köteles készíteni.
(3) Az éves beszámolóban a gazdálkodásról részletes számszaki és szöveges indoklással,
értékeléssel is számot kell adni.
a) A számszaki beszámolót az előírt nyomtatványokon, a számviteli, pénzügyi adatokra alapozva kell elkészíteni.
A szöveges indoklás - a szakmai feladatok, illetve a költségvetés teljesítésére vonatkozó - tartalmi és formai követelményeit az OM határozza meg.
b) A számszaki és a szöveges jelentést a GMF állítja össze.
A szakmai feladatok teljesítéséről szóló jelentés az érintett szakmai vezetők (centrum elnök, dékán, GMF szervezeti egységeinek vezetői stb.) által a gazdasági főigazgató kérésére készített írásos értékelésen alapul.
Az OM - a tárgyévet követően - írásban értesíti az Egyetemet előirányzat-, pénzmaradványánakjóváhagyásáról, éves beszámolójának és működésének elbírálásáról.
(4) A beszámolójelentésben kimutatott előirányzat maradvány:
a módosított bevételi és kiadási előirányzatok és azok teljesítésének különbözete;
• a pénzmaradvány: az alaptevékenység ténylegesen teljesített tárgyévi bevételeinek,
valamint a ténylegesen teljesített tárgyévi kiadásainak különbözete,
• az előirányzat maradvány: a módosított előirányzatok és azok teljesítésének különbözete;
Az előirányzat-maradványból nem illeti meg az Egyetemet:
• a végleges feladatelmaradás miatti összeg;
• a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzat - áthúzódó pénzügyi
teljesítés nélküli - összege;
• a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos
részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
• a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
Ezeket a maradványokat az OM jóváhagyását követően az általa megjelölt számla
javára be kell fizetni.
(5) A személyi juttatásokra jóváhagyott előirányzat-maradvány nem növelhető.
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21-§
(1) Az elemi költségvetést az adott év elején kapja meg az Egyetem, ezért valamint a
kiegyensúlyozott, tervszerű gazdálkodás érdekében a következő év gazdálkodási feladatait folyamatosan, de legkésőbb az előző év végén meg kell határozni.
A végleges elemi költségvetés jóváhagyásáig a gazdálkodás megalapozását az ET által meghatározott az ideiglenes költségvetési keretek szolgálják.
(2) Az OM-től kapott tervezési irányelvek és keretszámok alapján a GMF - az előző évi
eredeti előirányzatot, a szerkezeti változásokat, a szintre-hozást, illetve a normatív
támogatást, valamint a fejlesztéseket - kiemelt kiadási és bevételi előirányzati bontásban, javaslat szinten az egységekre bontja, melyek e keretszámokat számításokkal
alátámasztva feladatokra, ezen belül főkönyvi jogcímekre tervezik vissza.
A költségvetési egységek által elkészített javaslatot a gazdasági főigazgató terjeszti
az ET elé jóváhagyásra.
(3) A jóváhagyott elemi költségvetés alapján, az ET által korábban elfogadott Gazdálkodási Irányelvek figyelembevételével készíti el a GMF az „Egyetemi Költségvetés" (a
gazdálkodási keretek felosztása ) és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámoló
tervezetét.
A tervezetet a gazdasági főigazgató - az egységek vezetői által történt véleményezés
után - terjeszti az ET elé.
(4) Az Egyetemi szintű költségvetési dokumentációt a megadott időpontban a Rektor és
a gazdasági főigazgató aláírásával kell az OM részére benyújtani.
(5) Az éves költségvetési gazdálkodás Végrehajtásának alapjául szolgáló jóváhagyott
keretek az Egyetemi elemi költségvetéstől - ennek fő számaival való egyezőség biztosítása és fenntartása mellett - részletezettségében eltérhetnek. (Pl. az elemi költségvetés kiemelt előirányzat, előirányzatának feleljen meg, az operatív gazdálkodás szolgáló tervben a gazdálkodási keretek összege, a kiemelt jogcím a megfelelője.)
(6) Az egységeknek az Egyetemi beszámolóval, illetve költségvetéssel megegyező tartalommal, a szervezeti egységeknek egyszerűsített formában kell az előző év gazdálkodásáról beszámolót, illetve az adott év gazdálkodására tervet készíteniük.
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PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVETELI NYILVÁNTARTÁS, BESZÁMOLÁS

22. §
2000. évi C. törvény a számvitelről
12. § (1) A könyvvezetés az a tevékenység, amelynek keretében a gazdálkodó a tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről - e törvényben rögzített szabályok szerint folyamatosan nyilvántartást vezet és azt az üzleti év végével lezárja.
(1) Az Egyetem köteles a kezelésében lévő vagyonról, illetve a gazdasági műveleteiről
olyan könyvviteli (pénzügyi és számviteli) nyilvántartást vezetni, amely az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan és áttekinthetően, zárt rendszerben mutatja be.
(2) A könyvviteli nyilvántartás feladatai:
• késedelem nélkül feljegyzi a gazdasági műveletek értékadatait a könyvviteli számláin;
• gondoskodik a könyvviteli számlák további tagolásával vagy a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetésével, hogy a költségvetési beszámoló adatait a valóságnak megfelelően, áttekinthetően alátámassza, biztosítsa a
vagyonvédelmet;
• a gazdasági döntésekhez szükséges adatok szolgáltatása;
• a gazdálkodás ellenőrizhetőségének a megalapozása, a gazdasági számítások,
elemzések készítése feltételeinek megteremtése;
• a főhatóságok által előírt kötelező, illetve a gazdasági főigazgató számviteli ügyekért illetékes helyettese által elrendelt adatszolgáltatás.
(3) A könyvviteli nyilvántartásban az adatok rögzítésének módja:
• az előirányzati főkönyvi számlákon:
- bevételi előirányzatokat - forrásonként,
- kiadási előirányzatokat - kiemelt gazdálkodási keretenként,
• a pénzforgalmi főkönyvi számlákon:
- gazdálkodó és szervezeti egységenként,
- feladatonként, ezen belül témaszámonként.
(4) A könyvviteli nyilvántartásokba adatokat csak eredeti, illetve belső bizonylat - kivételesen a kibocsátó által hitelesített másolat - alapján szabad bejegyezni.
(5) Az Egyetem számviteli politikáját szabályzatban kell meghatározni, melyet a Rektor
hagy jóvá.
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A számviteli politika részei: a számviteli politikában szabályozottak szerint
•
•
•
•
•

az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályozása,
az eszközök és források értékelésének szabályozása,
számlarend és számlatükör,
hibák meghatározásának szabályozása,
a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjének szabályozása,
• a pénzkezelés szabályozása,
• a felesleges vagyontárgyak feltárásának, hasznosításának és selejtezésének szabályozása,
• az Egyetem helyiségei, területei, létesítményei bérbeadásának szabályozása.
(6) A számviteli rendért az arra vonatkozó előírások megtartásáért, az „Egyetemi beszámolóban" szolgáltatott adatok valódiságáért a Rektor és a gazdasági főigazgató együttesen felel.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

23. §
217/1998 (Xn.30.) Korm. r. az államháztartás működési rendje
58. §
(2) A személyi juttatások magukban foglalják:
(a) a rendszeres személyi juttatásokat,
(b) a nem rendszeres személyi juttatásokat,
(c) a külső személyi juttatásokat.
(3) A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a teljes és részmunkaidőben
foglalkoztatottak alapilletménye - ideértve a 13. havi illetményt is -, illetménykiegészítése, illetménypótléka, illetve azok a juttatások, amelyek részükre havonta,
évente rendszeresen ismétlődve kerülnek kifizetésre.
(4) A nem rendszeres személyi juttatások körébe tartoznak a teljes munkaidőben, illetve a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére a jogszabályokban, kollektív
szerződésekben szereplő juttatások, költségtérítések, hozzájárulások, amelyek
kötelező jellegűek; vagy nem kötelezőek, de megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén lehetőség van kifizetésükre; vagy eseti, egyedi, alkalmanként megjelenő fizetési kötelezettségként jelentkeznek.
(6) A külső személyi juttatások előirányzata a költségvetési szerv állományába nem
tartozók személyi juttatásait foglalja magában, beleértve a saját munkavállalónak
a munkakörén kívüli munkáért fizetett juttatását is.
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(7) A létszám-előirányzat magában foglalja a (2) bekezdés szerinti személyi juttatások
előirányzatából foglalkoztatható - és a feladatok ellátásához a felügyeleti szerv
által, illetve jogszabályok alapján a költségvetés tervezésekor meghatározott költségvetési engedélyezett létszámkeretet (álláshelyet) és az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (a továbbiakban: átlaglétszám). Tájékoztató jelleggel be
kell mutatni a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi
zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírások figyelembevételével.
(8) A tervezett előirányzat-növekményhez kapcsolódó létszám rendszeres személyi
juttatásait a költségvetési szerv munkaköri csoportokra számított személyi juttatások átlagával kell tervezni.
(9) Létszám személyi juttatásai előirányzat nélkül nem tervezhető. Az átmenetileg be
nem töltött álláshelyekre jutó előirányzatot az érintett álláshely tényleges személyi
juttatásai alapján kell tervezni.
(10) Az elemi költségvetésben jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben
a) a felügyeleti szerv által elrendelt feladatnövekedéssel összefüggően, az Aht
36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, illetve
b) a költségvetési szerv többletbevételeiből az e rendelet 48. §-ának (2) bekezdésében szabályozott előirányzat terhére növelhető.
(1) Teljes munkaidőben foglalkoztatott az a közalkalmazott (munkavállaló) - beleértve a
nyugdíjast is - , akiknek a kötelező munkaideje azonos a törvényben meghatározott
munkaidővel. Ez jelenleg napi 8, heti 40, havi átlagosan 174 óra.
(Ide számítanak azok a közalkalmazottak is, akik nyugdíjkoruk betöltése után nem
vonulnak nyugdíjba, de - kérésükre - a nyugdíjuk folyósítása is megtörténik.)
(2) Részmunkaidőben foglalkoztatott az a közalkalmazott, akiknek a munkaideje nem éri
el a fenti időtartamot.
(3) A létszám-előirányzat a személyi juttatások előirányzata terhére foglalkoztatható létszám.
(4) A költségvetési év aktuális személyi juttatási kerete jelenti a fedezetét a teljes munkaidőben, részmunkaidőben, illetve nyugdíjasként foglalkoztatottaknak a tárgyévben
kifizetett, az előző naptári év december hónapjára és a tárgyév január-november hónapra vonatkozó keresetbe tartozó rendszeres és nem rendszeres juttatásainak, a keresetbe nem tartozó nem rendszeres juttatásainak (pl. megbízási és tiszteletdíjak), illetve az állományba nem tartozók juttatásainak (pl. megbízási díjak, szerzői díjak,
költségtérítések, munkavégzésre irányuló további jogviszony (korábban, másod-,
mellékfoglalkozás) keretében foglalkoztatottak juttatásai stb.
(5) Az Egyetem, illetve a decentralizált gazdálkodásra feljogosított egység a részére jóváhagyott személyi juttatások keretével és a személyi juttatáshoz kapcsolódó létszám
előirányzattal önállóan gazdálkodik. Dönthet arról, hogy kevesebb közalkalmazottal
látja el feladatát, az ebből származó tartós megtakarítás - ha nem történt feladatelma-
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radás - az adott évben és a következő év(ek)ben szabadon (jutalmazásra, illetményemelésre) felhasználható.
(6) Ha az engedélyezett létszám nincs betöltve, de a „státust" nem szünteti meg az
Egyetem, illetve, ha a közalkalmazott részére - a táppénz Egészségbiztosítási Pénztárt terhelő hányadára, illetve a fizetés nélküli szabadság-, külföldi munkavállalás,
katonai szolgálat, GYED, GYES idejére - nem történik illetményfolyósítás, átmeneti
megtakarítás keletkezik.
(7) Az átmeneti illetmény-megtakarítás, valamint a személyi juttatások maradványa - az
előirányzat maradvány jóváhagyását követően - év közben, illetve a következő évben
felhasználható jutalom fizetésére a közalkalmazottak részére, illetve helyettesítésre,
megbízási díj fizetésére, fizetés-kiegészítésre.
A személyi juttatások átmeneti megtakarítása, illetve az előirányzat maradvány terhére tartós kötelezettség - határozatlan időre szóló kinevezés, illetményemelés - nem
vállalható.
Tartós kötelezettség csak tartós bevétel terhére vállalható.
(8) Az egység személyi juttatás gazdálkodási keretének betartásáért az egység vezetője
felel.
Megbízási és szerzői díj (személyes munkavégzés díja, illetve vagyoni jog felhasználásának ellenértéke) kifizetésére csak az Egyetem és a megbízott között, a feladatra
vonatkozóan előzetesen írásba foglalt szerződés alapján kerülhet sor. A kifizetés a
havi illetmény kifizetéssel egyidejűleg, történik.
A szervezeti egység megadott témaszámán rendelkezésre álló személyi juttatások
gazdálkodási keretét meghaladó szerződések, fizetési kötelezettségek okmányait a
GMF az érintetteknek visszaküldi, a kifizetést nem engedélyezi. Az esetleges késedelmes kifizetés következményei az érintett egységet, illetve az illetménygazdálkodási
jogkörrel rendelkező vezetőt terhelik.
(9) A munkáltatói - kinevezői, gazdálkodási, munkairányítói - jogok gyakorlásának
rendjét az Egyetemi SzMSz 20. melléklete tartalmazza.
(10) A közalkalmazottak illetményének, jutalmának kifizetését az Egyetem havonta utólag, legkésőbb a tárgyhót követő hónap tizedik munkanapjára a megadott bankszámlára való utalással vagy postán teljesíti. A hóközi kifizetések időpontját a gazdasági
főigazgató szabályozza.
(11) A jutalmak számfejtését a GMF a jogosult utalványozó aláírásával ellátott, hibátlan
felosztási javaslat, jegyzék alapján teljesíti.
(12) A pénzbeli személyi juttatások fogadására választott hitelintézet nevét, címét és a
folyószámla pontos számát írásban kell bejelenteni a GMF-nek.

205 NEGYEDIK RÉSZ: A gazdálkodás fóbb területei
(13) A közalkalmazott számára az általa megjelölt hitelintézetbe helyes számlaszámon
átutalt és beérkezett, illetve a postára helyes címzéssel feladott járandóságáért az
Egyetem semminemű további felelősséget nem vállal.
(14) A távollét miatt az illetmények (plusz, mínusz) korrigálása és a betegség esetén járó
juttatás számfejtése és folyósítása a hó 10-ig beérkező bizonylatok alapján a tárgyhóban, a 10-e utáni bejelentések esetében a következő hónapban történik.
(15) A munkából való távollét kezdetét (fizetés nélküli szabadság, betegség, igazolatlan
távollét stb.) és az újbóli munkába állás időpontját a szervezeti egység vezetője (a vezető esetében helyettese vagy megbízottja) a következő munkanapon köteles az erre
a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával a GMF Bér és Munkaügyi Főosztályának bejelenteni.
(16) A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő jogszabályokat és az ezekből az Egyetemre háruló feladatokat és kötelezettségeket, illetve a közalkalmazottak jogait és
kötelezettségeit a Kollektív Szerződés tartalmazza.
A MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

24. §
(1) A társadalombiztosítási járulék (nyugdíj-, és egészségügyi biztosítás) megállapítása a
jogszabály szerint a járulékköteles juttatások figyelembevételével történik.
A munkaadói járulékot, a táppénz-hozzájárulást, az egészségügyi hozzájárulást, a rehabilitációs hozzájárulást a jogszabályban meghatározott módon kell fizetni.
(2) A járulékok utalványozását, átutalását a GMF Bér és Munkaügyi Főosztálya intézi.
MŰKÖDÉS-FENNTARTÁS

25. §
(1) A működési-fenntartási gazdálkodási keretek összevontan tartalmazzák mindazoknak
a kiadásoknak a fedezetét - a vállalkozási tevékenység kivételével - ÁFÁ-val együtt,
amelyek a dologi és a felhalmozási kiadások körébe tartoznak.
Mint például:
• készletbeszerzés,
• szolgáltatási kiadások,
• karbantartási kiadások,
• egyéb dologi (ÁFA, kiküldetés, reprezentáció stb.),
• különféle költségvetési befizetések, adók,
• pénzeszközátadások,
• ellátottak pénzbeli juttatásainak dologi hányada,
• felújítás,
• egyetemi beruházási kiadások.
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(2) A decentralizált gazdálkodás keretében az alapfeladatok ellátásához szükséges anyag-,
áru-, kis értékű (50 ezer forint egyedi érték alatti, egy éven túl elhasználódó) tárgyi
eszköz, szellemi termék és egyéb beszerzéseket, a különféle szolgáltatások megrendelését - ha nem tartozik a közbeszerzés hatálya alá - a szervezeti egység, gazdálkodási keretei terhére, saját hatáskörben intézi. (A közbeszerzési törvény hatályát illetően az Egyetem összesített adatai a mérvadóak.)
1995. évi XL. tv. a közbeszerzésekről
1. § E törvény hatálya alá tartoznak a következő szervezeteknek a 2. § (1) bekezdése
szerinti beszerzései:
a) az állam, a helyi önkormányzat, a kisebbségi települési önkormányzat, az
országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a központi, a helyi önkormányzati, az országos, illetve a
helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a megyei, illetőleg a regionális fejlesztési tanács, az elkülönített állami pénzalap kezelője, a társadalombiztosítás igazgatási szerve;
2. § (1) Az 1. § szerinti szervezet árubeszerzése, építési beruházása, illetve a szolgáltatás megrendelése során, ha annak a 4. § (1) bekezdése szerinti értéke a
beszerzés megkezdésekor külön meghatározott összeget eléri vagy meghaladja (a továbbiakban: közbeszerzés), köteles e törvény szabályai szerint
eljárni. Az 1. § e) pontja szerinti szervezet szolgáltatás megrendelése esetén
nem köteles a törvény szabályai szerint eljárni, ha a szolgáltatást olyan
vállalkozástól szerzi be, amely felett a Tpt. 23. §-a szerint irányítást gyakorol, feltéve, hogy a tárgyévet megelőző három év során az irányítoU vállalkozás nettó árbevételének nyolcvan százaléka az irányító vállalkozással
folytatott gazdasági tevékenységből keletkezett.
(3) A közbeszerzés egyetemi rendjét a gazdasági főigazgató szabályozza, az illetékes
rektori megbízottal egyetértésben.
(4) A hallgatói pénzbeli juttatások, illetve a hallgatók által fizetendő díjak körét és mértékét, valamint a hallgatók kártérítési kötelezettségét az ET által jóváhagyott szabályzatok tartalmazzák.
A hallgatói pénzbeli juttatások keret terhére kifizetést a GMF az arra jogosított szervezeti egység rendelkezése alapján teljesít.
A hallgatói pénzbeli juttatások keret terhére havonta esedékes ösztöndíjak kifizetésének időpontját a vonatkozó szabályzatban az ET hagyja jóvá.
(5) Reprezentációs és ajándékozási keret forrása kizárólag saját bevétel lehet.
A reprezentációs célú felhasználásokat - a személyes (vezetői) reprezentációs kerettel rendelkezők körét és a keret mértékét - a Rektor szabályozza.
(6) Az Egyetem vezetői hivatali munkájuk ellátásához az Egyetem székhelyén „taxicsekk"-et vagy saját gépkocsit használhatnak.
Az e jogcímű kiadások a gazdálkodási egység keretét terhelik, így az igénybevétel lehetőségét a szervezeti egység vezetője szabályozza.
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A taxi-csekk tömb szigorú számadású nyomtatvány, esetleges elvesztését azonnal be
kell jelenteni a GMF/gazdasági igazgatóságon. A jogosulatlan felhasználás anyagi következményei az érintett vezetőt terhelik.
(7) Az Egyetemi közalkalmazottak lakásépítési, lakásvásárlási támogatásának rendjét a
az ET szabályozza.

FELHALMOZÁS

26. §
(1) A felhalmozás:
a) A beruházási kiadás. Új immateriális, tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, előállítása a meglévő eszközök bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása,
továbbá az üzembe helyezésig felmerült mindazon hasznos tevékenység költsége,
amely az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható.
b) A felújítási kiadás: A hosszabb időszakonként ismétlődő és ezért vagy más ok miatt tárgyi eszköz bruttó értékéhez mérten számottevő ráfordítást igénylő - a folyamatos működést előmozdító karbantartás, kisjavítás körébe nem tartozó - állagmegóvási tevékenység költsége, a számviteli politikában alkalmazott elvek szerint. Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga, kapacitása, pontossága, helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő, a rendeltetésszerű használatot biztosító tevékenység. Felújítás a korszerűsítés és ami a tárgyi eszköz üzembiztonságát, használhatóságát, gazdagosságát is növeli.
(2) A beruházási, illetve a felújítási keret: A beruházások (egyetemi és központi), illetve
a felújítások OM által jóváhagyott kiemelt előirányzata a költségvetési támogatás,
valamint az Egyetem erre a célra elkülönített, átvett, saját, illetve az agrár és egészségügyi tárcák által erre a célra biztosított források együttes összege.
(3) Az Egyetem épületeiben, létesítményeiben műszaki (felújítás, beruházás) munkákat
kizárólag a GMF illetékes szervezeti egységének előzetes jóváhagyásával lehet végezni. Bármilyen forrásból származó gép, műszer, telekommunikációs és számítástechnikai rendszer/rendszer elem telepítéséhez, amely további kötelezettségvállalást
vonhat maga után a GMF írásbeli egyetértése szükséges.
(4) A gép- és müszerberuházás/beszerzés utalványrendeletéhez a gazdasági/szervezeti
egységnek csatolnia kell az eszköz állományba-vételi bizonylatának két példányát.
(5) A beruházási (a decentralizált gazdálkodási jogkör alapján beszerezhető gép, műszer
stb. eszköz esetében is) és a felújítási igényeket évenként a GMF illetékes szervezeti
egységének felhívása alapján kell bejelenteni.
(6) A központi beruházásokat az OM előírásai alapján kell végezni.
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(7) A költségvetési támogatás felújítási kerete terhére megvalósítandó felújításokat az
OM, az agrár és az egészségügyi feladatok esetében a forrást biztosító minisztérium
hagyja jóvá, a karok javaslata és az Egyetemi Tanács felteijesztése alapján.
(8) A felújítás eredményeként létrejött értéknövekedéssel a tárgyi eszközök egyedi nyilvántartásában szereplő értéket növelni kell.
(9) A beruházás, a felújítás elvégzésekor a közbeszerzés Egyetemi rendjének figyelembevételével kell eljárni.

VÁM-, ILLETÉK- ÉS KÖLTSÉGMENTESSÉG

27. §
1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról
Tv. 116. § (1) Vámmentesek a vonatkozó nemzetközi megállapodás rendelkezéseinek megfelelően behozott
a) oktatási és tudományos műszerek és készülékek, valamint az
b) oktatási, kulturális jellegű vizuális és auditív anyagok, könyvek,
dokumentumok, újságok, folyóiratok, műalkotások, műtárgyak,
valamint a vakok számára készült dombomyomású kiadványok, és
azok a vakok részére készült tárgyak, amelyek a vakok intézményei
vagy az őket segélyező szervezetek részére érkeznek.
(1) Az Egyetemet - addig az időpontig, amig vállalkozási tevékenységet nem folytat - a
Lake-Success-i Megállapodás hatálya alá tartozó tudományos és kulturális tárgyak
importja esetén vám- és illetékmentesség illeti meg. Ez a jog át nem ruházható.
(2) A vámkedvezmények nem vonatkoznak - származási országtól függetlenül - a kis
értékű - 50 eFt alatti - tárgyi eszközök, anyagok, alkatrészek importjára.
(3) Az Egyetem számára, oktatási és kutatási célra ajándékként érkezett tárgyak vámmentességét a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága akkor ismeri el, ha
az ajándékozás - térítés, illetve ellenszolgáltatás nélküli adományozás - tényét az
Egyetem nevére szóló Ajándékozó levél és/vagy pro-forma számla igazolja.
(4) A vámmentesen vámkezelt áru a vámkezeléstől számított öt éven belül vámmentességre nem jogosult szervezet részére csak a vám, az illeték és az ÁFA megfizetése
után értékesíthető vagy adható át. Az Egyetem lehetőleg csak nullára leírt, vámmentesen beszerzett eszközt ad át más szervezet számára.
(5) A vámmentesen vámkezelt áru bevételt eredményező árutermelésre, vállalkozási tevékenység végzésére nem használható fel.
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(6) A Lake-Success-i Megállapodás hatálya alá tartozó, illetve az ajándékként vámmentességet élvező áruk vámkezeléséhez szükséges nyilatkozatot a gazdasági főigazgató
adja ki.
A kiadott nyilatkozatokról a GMF sorszámozott nyilvántartást vezet.

28. §
1990. évi X C m . tv. az illetékekről
5. § (1) Teljes személyes illetékmentességben részesül:
c) a költségvetési szerv, valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő
Részvénytársaság,
(2) Az (1) bekezdés c)-g) pontokban említett szervezetet az illetékmentesség
csak abban az esetben illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás
megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe
befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
(3) Az illetékmentességnek a (2) bekezdésben meghatározott feltétele meglétéről a szervezet (alapítvány) vagyonszerzése esetén annak illetékkiszabás végett bejelentésekor, államigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az eljárás
megindításakor írásban köteles nyilatkozni. A nyilatkozatnak tartalmaznia
kell, hogy a szervezet (alapítvány) - a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás
megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után, vagy ilyen tevékenység hiányában - társasági
adó fizetésére, illetve eredménye után költségvetési befizetésre nem volt
kötelezett.

1996. évi LXXXV. tv. az illetéktörvény módosításáról
30. § (1) Teljes személyes díjmentességben részesül:
c) a költségvetési szerv, valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő
Részvénytársaság,
(2) Az (1) bekezdés c)—g) pontjaiban említett szervezetet a díjmentesség csak abban az esetben illeti meg, ha az eljárás megindítását megelőző naptári évben
folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági
adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében kivéve a KVJ-t
eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
(3) Az illeték mentességének a (2) bekezdésben meghatározott feltétele meglétéről
a szervezet (alapítvány) az eljárás megindításakor írásban köteles nyilatkozni.
(1) Az Egyetemet az 5. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint á (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételek együttes teljesülése esetén teljes személyes illetékmentesség (pl.
közigazgatási eljárás, bírósági eljárás), továbbá teljes személyes díjmentesség (tulajdoni lap másolatának kiállítása) illeti meg.
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(2) Az illetékmentességi jogosultságot a költségvetési év zárását követően minden évben
vizsgálni kell. Ennek alapján az illetékmentességi Nyilatkozat aktualizálásáról, illetve
kiadásának megtagadásáról a GMF-nek intézkednie kell.
(3) Az import beszerzésekhez, illetve az ajándékként érkezett források és tárgyak vámkezeléséhez, hatósági eljárásokhoz, közokiratok beszerzéséhez stb. szükséges illetékmentességi nyilatkozatot a GMF adja ki.

PÉNZFORGALOM

29. §
(1) Az Egyetem a pénzforgalmát a 9. §-ban ismertetett számlákon köteles bonyolítani.
(2) A számlák feletti rendelkezési jogosultság szabályait a 13. § tartalmazza.

FIZETÉSI MÓDOK

30. §
36/1999. (Xn.27) Pm. rendelet a pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről
a Magyar Államkincstárban
9. § (1) A Kincstárban alkalmazható fizetési módok a következők:
a) átutalás:
1. egyszerű átutalás,
2. csoportos átutalás;
b) beszedési megbízás:
1. azonnali beszedési megbízás,
2. csoportos beszedési megbízás,
3. határidős beszedési megbízás;
c) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz:
1. kincstári kártya;
2. kincstári készpénz-kifizetési csekk;
d) készpénzfizetés.
(1) Az Egyetem fizetéseinél alkalmazott mód kivételes esetektől eltekintve - az átutalási megbízás.
Átutalási megbízást csak a Kincstárnál, illetve a hitelintézeteknél (az ún. aláíró kartonokon) bejelentett, rendelkezési joggal megbízott közalkalmazott írhat alá.
(4) A csoportos átutalási megbízásokat a Kincstárral kötött megállapodásban rögzített
módon és formában kell benyújtani.
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31. §
(1) Az Egyetem számlája elleni határidős beszedési megbízás esetén - ha a terhelendő
vagy a jóváírandó számla KTK vagy AHT azonosító használatára kötelezett - a
Kincstárfiókhoz be kell nyújtani a kötelezett és a jogosult közötti megállapodást.
(2) A kincstári körön belüli elszámolásoknál az Egyetemi követelések behajtására - kivéve a jogerős bírósági határozatot - azonnali beszedési megbízást (azonnali inkasszó)
nem lehet alkalmazni.
(3) A kincstári körön kívül, a követelések behajtására azonnali inkasszó - jogerős végzés
vagy ilyen irányú magállapodás alapján - nyújtható be.
(5) Kincstári körön kívüli számlatulajdonos jogerős bírósági határozatban megítélt, illetve
törvényi felhatalmazáson alapuló követelésének beszedésére - a pályázat finanszírozója az Egyetemtől kapott előzetes felhatalmazás alapján - azonnali inkasszót nyújthat be az Egyetem számlája ellen.

32. §
(1) A szállítói számlák kiegyenlítését a GMF - a szabályosan utalványozott és igazolt
számla alapján - akkor kezdeményezheti, ha a szervezeti egység által megjelölt témaszámon a keret, valamint az Egyetem számláján - az előirányzati oldalról is rendezett
- forrás rendelkezésre áll.
(2) Ha a számla összege több szervezet, feladat, témaszám, vagy több forrás között
(vagy ezek kombinációjaként) oszlik meg, azt az utalványozó lapon vagy a számlán
külön-külön kell feltüntetni.
(3) A Kincstári elszámolási rend átfutási idejét figyelembe véve, az igazolt és utalványozott számlák határidőre való kifizetésének feltétele, hogy azok a számlákon feltüntetett fizetési határidő előtt 3 munkanappal érkezzenek a GMF-hez.
(4) A pontatlanul kitöltött, rosszul utalványozott vagy fedezethiányos számlát a GMF az
érintett szervezeti egységnek visszaküldi. A számla késedelmes kifizetéséből származó esetleges késedelmi kamat a szervezeti egységet terheli.
Késedelmi kamat, bírság a költségvetési támogatás terhére nem számolható el.
A késedelmes fizetés okait a munkahelyi vezetőnek minden esetben ki kell vizsgálnia.
Az okozott kár önkéntes megtérítését nem vállaló vétkes közalkalmazottal szemben a
megfelelő felelősségre vonást (fegyelmi vagy kártérítési eljárást) a munkáltatói jogkör
gyakorlójánál a munkahelyi vezetőnek kezdeményeznie kell.
A kár megtérítéséről SzMSz 2. sz. melléklete szerint gondoskodni kell.
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33. §
(1) Az Egyetem által nyújtott szolgáltatásokat, értékesítéseket számlázni kell.
(2) A számláknak megfelelő tartalommal való kiállítása a GMF Pénzügyi Osztályának a
feladata.
A számlák sorszámáról és a vevőhöz, illetve megrendelőhöz történő továbbításáról a
GMF intézkedik. A másolatok irattározását, az Egyetemi bevétel előírás nyilvántartását a GMF végzi.
(30) Az Egyetem szervezeti egységei az egymás számára végzett szolgáltatásokért - tekintettel arra, hogy nem önálló adóalanyok - számlát nem állítanak ki, az ilyen jellegű követelések belső átvezetés formájában kerülnek elszámolásra az egységek között.

34. §
(1) Készpénzes fizetést csak kivételesen indokolt esetben lehet teljesíteni.
(2) A házipénztárba befizetett bevételeket a kiadások teljesítésére nem lehet felhasználni,
ezeket naponta be kell fizetni az előirányzat - felhasználási keretszámlára.
A napi befizetéstől akkor lehet eltekinteni, ha nem éri el a jogszabályban rögzített
összeget (1999. I. l-jétől 50 000 Ft), és ezen összeg készpénzben történő tartására a
Pénzkezelési Szabályzat lehetőséget ad.
(6) A házipénztári pénzkezelést a gazdasági főigazgató szabályozza.

35. §
(1) Az Egyetem a készpénzkímélő fizetés céljára kincstári kártyákat vesz igénybe,
amelynek használatát a pénzgazdálkodási szabályzat tartalmazza.

36. §
(1) A szervezeti egységek kisebb kiadásaik fedezésére tartós készpénzellátmányt (ún.
kiskasszát) vehetnek fel.
(2) Készpénz felvételére szóló felhatalmazást az a szervezeti egység vezetője ad, aki
utalványozási joggal rendelkezik.

(3) A készpénz felvételével, illetve kezelésével megbízott dolgozó a felvett összegért
teljes anyagi felelőséggel tartozik.
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(4) Az ellátmány terhére történt kifizetésekről folyamatosan, de havonta legalább egyszer
- év végén el kell számolni.
(5) A készpénzellátmányból illetmény, illetménypótlék, megbízási díj, valamint a jövedelemadó szempontjából összevonás alá kerülő jövedelem, továbbá jövedelemadó köteles vállalkozói díj nem fizethető.
(6) A teljes ellátmány elszámolása évente egyszer a gazdasági főigazgató által megjelölt
időpontban, bruttó módon, az ellátmány teljes visszafizetésével történik. Az elszámolás után januárban új ellátmány igényelhető.
(7) A készpénzellátmány legmagasabb összegének, a készpénz őrzésének, elszámolásának részletes rendjét a gazdasági főigazgatónak a pénzkezelésről kiadott utasításban
kell szabályoznia.

37. §
(1) Kiküldetési költségekre, külföldi vendégek ellátásával kapcsolatos kiadásokra a jóváhagyott program és költségvetés csatolásával, illetve kisebb beszerzésekre elszámolási előleg igényelhető.(pénzkezelési szabályzat)
(2) Egyéb célra elszámolási előleget - az állandó ellátmányon túl - kivételesen indokolt
esetben, elszámolási kötelezettséggel, a biztonságos őrzés feltételeit is vállalva és
biztosítva névre szólóan lehet igényelni a gazdasági főigazgatótól vagy az általa megbízott személytől. Az elszámolási előleg igénylésén fel kell tüntetni a szervezeti egység kódját, az indokokat, a biztonságos őrzés feltételeinek vállalását, az összeg rendeltetését, az elszámolás keretét, témaszámát, forrását.
(3) Az elszámolási előleg felvételekor az elszámolás vagy visszafizetés határidejét meg
kell határozni. A határidő betartásáért fegyelmi felelősséggel tartozik ez elszámolásra
kötelezett személy, (pénzgazdálkodási szabályzat)
(4) Elszámolási határidők:
• Kiküldetési költségekhez felvett előleg elszámolási határideje:
- belföldi kiküldetésnél a kiküldetés befejezését követő harmadik,
- külföldi kiküldetésnél a kiküldetés befejezését követő nyolcadik
munkanap.
• Külföldi vendégek ellátásával kapcsolatos kiadásokra felvett előleggel legkésőbb a
vendég elutazását követő nyolcadik munkanapon kell elszámolni.
• Kisebb beszerzésekre, illetve egyéb, a fentiekbe nem tartozó, de indokolt célra
előleget felvenni csak a fizetés esedékességének napján lehet, és azzal a teljesítést
követő napon kell elszámolni.
(5) Elszámolni kizárólag az Egyetem nevére kiállított eredeti számlákkal lehetséges.
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(7) Új elszámolási előleg felvételekor a korábban bármilyen jogcímen felvett előleggel el
kell számolni, tekintet nélkül arra, hogy az elszámolási határidő letelt-e.

GAZDÁLKODÁS A KINCSTÁRI VAGYONNAL

38. §
1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról
109/B. § A kincstári vagyonba tartozik:
a) az a vagyon, amelyet törvény kizárólagos állami tulajdonnak minősít;
b) az a vagyon és vagyoni értékű jog, amelynek hasznosítására vonatkozóan külön törvény rendelkezései alapján koncessziós szerződést lehet kötni;
c) az állam közhatalmi, központi költségvetési szervei, illetve közhasznú
szervezetei közérdekű, továbbá egyes gazdasági célú feladatai ellátásához szükséges ingatlanok, berendezések, felszerelések, járművek, készletek és egyéb anyagi és immateriális javak és követelések, illetőleg állami tulajdonban lévő, közcélokat szolgáló vagy nemzeti kincsnek minősülő létesítmény, alkotás, védett természeti érték, amely törvény alapján
nem került a helyi és szakmai önkormányzatok, a köztestületek, az egyházak és felekezetek, a pártok, a társadalmi szervezetek tulajdonába, továbbá a védelmi és egyéb céllal létesített állami tartalékok;
d) kincstári vagyon továbbá az állami tulajdonban levő
1. műemlékingatlan,
2. védett természeti terület,
3. termőföld, ha törvény másként nem rendelkezik,
4. erdő,
5. történeti (régészeti) emlékek és földterületek,
6. a be nem hajtható állami követelések (pl. adó, vám) ellenében elfogadott vagyon;
e) az állam tulajdonába egyéb jogcímen került vagyon.
(1) A Kincstári vagyon az Egyetem részére - az alapító okiratban szereplő feladatai ellátásához - biztosított ingatlan, berendezés, felszerelés, jármű, készlet, valamint az
egyéb anyagi és immateriális javak, a vagyoni értékű jog, a társaságokban szerzett
tulajdon, illetve mindazon vagyon, amely a központi költségvetésből, elkülönített állami pénzalapból, más forrásokból származó pénzeszközök felhasználásával vagy átvétellel (kivéve a 39. §) került vagy kerül az Egyetem vagyonkezelésébe.
(2) A kincstári vagyonnal való gazdálkodásról a KVI és az Egyetem között létrejött Vagyonkezelési Szerződés rendelkezik. Megkötése a Rektor feladata, a gazdasági főigazgató ellenjegyzése mellett.
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(3) A kincstári vagyon fölött a tulajdonosi jogokat - a KVI útján - az Oktatási Miniszter,
a vagyonkezelői jogokat az Egyetem nevében a gazdasági főigazgató gyakorolja.
Az Egyetemet, mint a vagyonkezelői jog jogosultját - ha jogszabály másként nem
rendelkezik - megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei
azzal, hogy a vagyont nem értékesítheti, illetve arra zálogjogot, haszonélvezeti jogot
nem alapíthat.
Az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jog megszerzéséhez, a vagyoni értékű jogok
gyakorlásához az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés szükséges.
(4) Az Egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) használatának elveit („normatíváját") a gazdasági főigazgató javaslatára az ET hagyja jóvá.
A helységgazdálkodás operatív intézése a gazdasági főigazgató feladata, a részjogkörű egységek vezetőinek egyetértésével. Az ingatlan kezelője az a részjogkörű egység,
mely a többségi használatot gyakorolja, a használattal kapcsolatos üzemeltetői feladatot és annak elszámolásokkal összefüggő kötelezettségeit is köteles ellátni.
(5) Kincstári vagyont ingyenesen átruházni vagy követeléseiről lemondani csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet.
Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül, a jogszabályban (a költségvetési
törvényben) megállapított értékhatárt el nem érő kisösszegű követelések behajtásáról
intézkedni a számviteh politikában meghatározottak szerint kell.
(6) Meghatározott értékhatár feletti kincstári vagyont értékesíteni, a vagyonkezelés, a
vagyonhasználat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános versenytárgyalás
útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

(7) A kincstári vagyon ingyenes átruházására vagy értékesítésére, illetve hasznosítására
vonatkozó kérelmet - az Egyetemi Tanács jóváhagyását követően - a gazdasági főigazgató teijeszti fel a OM-hez. A kérelemnek tartalmaznia kell a bevétel tervezett
felhasználásának jogcímét is.
(8) Az Egyetem kezelésében, használatában lévő ingatlan (6) bekezdés szerinti értékesítéséből származó ellenértékből ki kell egyenlíteni az Egyetem esetleges köztartozását
és az értékesítés költségeit (értékbecslés, pályáztatás, 2 millió Ft értékhatár felett
független könyvszakértői ellenjegyzés mellett stb.).
Az ezt meghaladó bevételhányad legalább 50%-a az oktatási miniszter javaslatára, az
általa megjelölt Egyetemnél a pénzügyminiszter engedélye alapján az engedélyben
meghatározott építési beruházásra, ingatlanvásárlásra, felújításra, rekonstrukcióra
fordítandó.
(9) A bérbeadás lebonyolításának rendjét, illetve az érvényesítendő bérleti díjakat, vagy
azok megállapítását a gazdasági főigazgató szabályozza.
Ingatlan bérbeadása annak az egységnek a hatásköre, amely az adott ingatlan használatára jogosult. A bérleti szerződés a GMF ellenjegyzésével, két évet meghaladó
szerződés csak a gazdasági főigazgató jóváhagyásával köthető.
A kollégiumok nyári hasznosítását írásban szabályozni kell.
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39. §
(1) Az Egyetem - ha elfogadja - alapítványi hozzájárulásként vagy adományként, illetve
ajándékozás jogcímen kapott vagy örökölt ingó vagy ingatlan vagyonnal (a továbbiakban együtt: felajánlott vagyon) rendelkezhet.
(2) A felajánlott vagyon tekintetében az Egyetem nem minősül kincstári vagyonkezelőnek, erre a körre a kincstári vagyon elidegenítésére vonatkozó szabályokat nem kell
alkalmazni.
A felajánlott vagyon részét képező ingatlan elidegenítésére csak az ET minősített
többségű határozata alapján kerülhet sor.
Az ET számára készült javaslatban, illetve az ET határozatában dokumentálni kell,
hogy az Egyetem számára a legelőnyösebb ajánlatot fogadták el. A határozatnak tartalmaznia kell azt a konkrét intézményfejlesztési, illetve átalakítási jogcímet, amire az
értékesítésből származó bevétel fordítható.

BELSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

40. §
(1) Az Egyetem oktatási és szolgáltató, gyógyító szervezetei, nyújthatnak olyan belső
szolgáltatásokat, az egyéb elszámolások módszere szerint.
(2) A központi raktárból kivételezett anyagok átlagáron számított - ÁFÁ-val növelt értékét kell megtéríteni.
Az egyéb térítési díjak aktuális árképzési szabályait az Önköltség Számítási Szabályzat vagy konkrét összegét a gazdasági főigazgató határozza meg.
(3) A szolgáltató szervezeti egységek feladásai alapján a felhasználó gazdálkodó/szervezeti egység dologi szolgáltatás ellenértékét a szolgáltató egység dologi javára kell átvezetni.
ELLENŐRZÉS

41. §
(1) A Rektor közvetlen irányítása alatt álló függetlenített belső ellenőrzési szervezet feladatait, hatáskörét, eljárási szabályait a Belső Ellenőrzési Szabályzat tartalmazza.
(2) A szervezet - a gazdasági főigazgató által véleményezett - a Rektor által jóváhagyott
éves munkaterv és vizsgálati program alapján végzi a vizsgálatokat.
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42. §
A gazdasági/szervezeti egységek, illetve az Egyetem bármely közalkalmazottja névvel
ellátott, írásos indoklás alapján célvizsgálat elrendelését kezdeményezheti a Rektornál.

43. §
A vezetők kötelezettsége az irányításuk alá tartozó egységeknél a vezetői, illetve a
folyamatba épített ellenőrzés rendszeres gyakorlása és ennek dokumentálása.

44. §
Az egyes feladatok, tevékenységek ellenőrzésére feljogosított szervek - megbízólevelüket felmutató - ellenőreinek munkáját minden közalkalmazott köteles segíteni.
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ÖTÖDIK RÉSZ: Záró rendelkezések

45. §

(1) A GSz az SZTE SzMSz melléklete.
(2) A GSz folyamatos aktualizálásáért a gazdasági főigazgató a felelős.
(3) A - GSz - új jogszabályok megjelenésével, valamint jogszabály-módosításokkal
összefüggő korrekciójára az ET felhatalmazza a gazdasági főigazgatót. A módosításokról a gazdasági főigazgató írásban tájékoztatja az Egyetemi Tanácsot.
(4) A GSz kihirdetésének napján, 2002. július 0l-jén lép hatályba.
Szeged, 2002. június 17.

A GSz-t az Egyetemi Tanács 2002. július 01-i ülésén a 142/2002. számú határozatával elfogadta.
Szeged, 2002. júbus

Dr. Mészáros Rezső s. k.
rektor

Szeged
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Legnagyobb kritika
-

Belső kommunikációs zavarok, hiányosságok

-

Előítéletek a karok között

-

Mozaikszerű, heterogén arculat, ami image problémákat eredményez

-

Azonosítási probléma (pl. egységes Szegedi Tudományegyetem)

Legnagyobb eredmény
-

2000. január 1 -én létrejött a Szegedi Tudományegyetem

-

Jogi és gazdasági integráció előrehaladott állapotban van

Legfontosabb tapasztalatok
2000. január 1-jén a magyar felsőoktatásban - Szegedi Tudományegyetem (SZTE) elnevezéssel - jogilag egységes szervezet kezdte meg működését. A Szegedi Tudományegyetem most, második születésnapján fordulóponthoz érkezett. Az SZTE vezetése az
elmúlt hónapokban egyetemünk karainak, intézményeinek jogi és gazdasági integrálására
törekedett. Bár számos kérdésben jelentős erőfeszítéseket tettek a karok a hatékonyabb
és összehangoltabb működés érdekében, azonban mégis az tapasztalható, hogy bizonyos
területeken még nem egységes az egyetem.
Van már mit kommunikáljunk, így közösen indulhat meg a Szegedi Tudományegyetem egységes belső és külső kommunikációja, rövidesen minden célcsoportunk megismerheti az
SZTE értékeit, céljait és tevékenységét Számos olyan értékkel rendelkezünk már most is,
ami Egyetemünk specialitását, rangját biztosítja: vidéki viszonylatban nálunk dolgozik a legtöbb akadémikus, tekintélyes számú professzori karunk van. Hallgatóink száma közel 25 000
fő, 6800 alkalmazottunk van és mintegy 23 milliárd forint éves költségvetéssel gazdálkodunk.
Az elmúlt időszak egyetemi „törvénykezési" rendjének kialakítását követően most elkezdődhet az „egységes, de sokarcú" Szegedi Tudományegyetem tudatosan tervezett kommunikációs munkája.
Tapasztalatok a belső kommunikáció területén
Az integráció hatásai
Az integráció kezdete óta eltelt két évben az SZTE gazdasági és jogi szempontból már
ténylegesen integrálódott. Ettől eltérő képet mutat azonban a tudományos és kutatómunka,
az alkotói és művészeti tevékenység, valamint az SZTE belső és külső kommunikációs
tevékenysége. Néhány karon félelem mutatkozik az integráció hátrányos hatásai miatt,
erősen szkeptikusak az integráció hallatán, gondokat éreznek a közös jövővel kapcsolatban. A főiskolai és egyetemi karok között vélt vagy valós ellentét, viszály van, nem egységesek, nem egy csapat. Az egyetem hatalmas mérete miatt általában véve nehézkes az
adatok összegyűjtése a karoktól.
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Az egységes Szegedi Tudományegyetem (SZTE) ismertsége
Az integráció nem rögzült a tásadalom tudatában. Az egyetem még nem képez egységes tudásbázist sem a belső, sem pedig a külső közvéleményfelé.Az összehangolt belső kommunikáció hiánya miatt a kutató, oktató munkatársak számos esetben nem is tudnak egymás tevékenységéről. A külső, de néha a belső közvélemény sem tudja, hogy már van egységes SZTE.
A belső kommunikáció csatornái és eszközrendszere
A belső kommunikáció problémákkal küzd. Az SZTE belső kommunikációjának egyik fő
jellemzője, hogy az egyetemnek nincs kialakult „szokás, rituálé rendszere", ami kötődést,
megértést és támogatást eredményezne a belső, de a külső célcsoportokban is.
A belső kollektívák viszonylag jól működnek, bár a belső feszültség érezhető a szervezeten belül. Ennek legfőbb oka a létszám leépítés - sokszor vélt, ritkábban valós - veszélye.
A munkatársak jelentős része szükségesnek tartja a többlettájékoztatást. A hírforrások
rendszere nem alakult még ki, pedig a megkérdezettek jelentős része nagyon igényelné a
belső összegyetemi és kari információáramoltatást. A belső média (pl. Egyetemi Értesítő)
már nem elegendő a hatalmassá nőtt szervezet információ iránti igényének kielégítésére.
Az integráció egyik belső kommunikációs eszköze, a számítógépes hálózat sem ivódott
még be a munkatársak tudatába. Szem előtt kell azonban tartsuk, hogy a közvetlen, személyes kommunikációt semmivel nem lehet pótolni!
Tapasztalatok a külső kommunikáció területén
Az egyetemen és egyes karain nem tudatos az imázs építés. Nem tervezett a külvilág
informálása az SZTE tevékenységéről, a régióban betöltött szerepéről, jelentőségéről.
A karok fontosnak tartják a város és az egyetem partnerségét, aminek korábbi hiányára
panaszkodnak. A város vezetésével erősebb kapcsolatra van szükség, de a fejlődés jelei
már most is megmutatkoznak.
Az esetleges „ügyekről", jól kell kommunikáljunk, annak érdekében, hogy azok ne rombolják az egyetem imázsát.
Az arculat vizuális elemei
Az SZTE kommunikációja és arculata, így természetesen imázsa is teljesen széttöredezett.
A meglévő kari arculati rendszereken belül is zavar uralkodik. Ezek megfelelő formában
történő egységesítésére szolgál az elfogadott „Egységes, de sokarcú egyetem" című arculati koncepció alapján kialakításra kerülő Arculati Kézikönyv, szabályrendszer.
A karoknak általában van bemutatkozó anyaguk, de számos esetben vizuálisan zavarosak
és kevés információt tartalmaznak. Sokszor csak formálisan áll rendelkezésre szakmailag
megfelelő public relations eszköz: pl. film, honlap.
Jelképhiány jellemző az egyetemen, ami hagyomány, rituálé hiányt is jelent Tudatosan fel kell építsük ennek rendszerét mivelfontos,hogy a hallgatók büszkék legyenek egyetemükre és karukra.
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2. Kommunikációs „SWQF analízis
Erősségek

Gyengeségek

hatalmas szellemi tőkével, és „tudásbázissal" ren-

belső kommunikációs zavarok

delkezünk

széttöredezett, mozaikszerű image

meghatározó társadalmi és gazdasági szerep"

a belső és külső közvélemény nem kap elég tájé-

lojálisak az egyetem dolgozói az intézményhez

koztatást vagy nem megfelelő csatornán kap hírt

komoly nemzetközi kapcsolatrendszer és elfoga-

az egyetemen történtekről vagy a célokról

dottság

nem kommunikáljuk megfelelően eredményeinket

belföldön ós külföldön is magasra értékelt oktatási

a hatalmas méretek miatt nehézkes és akadozó

színvonal

információáramlás

erős belső igény és szándék a változtatásra, fejlő-

tudományos teljesítményünk nincs eléggé kommu-

désre

nikálva

a karok többsége nyitott a környezetben zajló tár-

néhol bizalmatlanság érezhető a karok között

sadalmi, gazdasági folyamatokra, kihívásokra

szellemi értékeink nem kapnak elég nyilvánosságot

széleskörű elméleti kutatás és oktatás folyik karainkon

Lehetőségek

Ve$2éiyek

egységes „szervezeti image" kommunikálása

azonosítási gondok (egyetem, karok)

szolgáltatás és termék image (karok, szakok)

bizalmi problémák a karok között

kommunikálása

romlanak pozícióink, versenytársaink előnyre tesz-

kormányzati, önkormányzati és közéleti kapcsolat

nek szert, mert nem mérjük fel reálisan a „piaci"

és image-építés

igényeket, keresletet

eredményeink tudatos és tervezett kommunikálása

a versenytársak jobb

a tudományos teljesítmény intenzívebb kommuni-

potenciális hallgatókat veszítünk

kálása

amennyiben nem válik a public relations a vezetés

szellemi értékeink kapjanak elég nyilvánosságot

eszközévé (pl. kormányzati, önkormányzati, lobbi

kedvező kínálattal növelni tudjuk hallgatóink szá-

kapcsolatok, média kapcsolatok, image fejlesztés),

mát

és nem csoportosítunk anyagi és humán erőforrá-

regionális de országos szinten is vezető szerephez

sokat ezek építésére, fejlesztésére lemaradunk a

jutunk a felsőoktatási „piacon"

versenyben

meggyőzőmunkája

miatt
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[3~| Kommunikációs stratégia
Az egyes területek (lásd. Kommunikáció tartalma) kommunikációjával párhuzamosan a
2002. év fő célja a Szegedi Tudományegyetem kommunikációjának „felépítése", egységes
arculatának kialakítása, az összegyetemi gondolkodás és image megteremtése és erősítése. Ezt az image-t befektetésként kell kezeljük, amely „elhasználódik" és elértéktelenedik,
ha időről időre nem kezeljük gondosan. Imázsunk jóval többet jelent, mint egy céges levélpapír, vagy névjegy, vagy egy cikk a helyi sajtóban. Imázsunk a belső és külső közvélemény (célcsoportok) és a Szegedi Tudományegyetem „találkozásaiból", az „igazság pillanataiból", rólunk kialakult múltbeli benyomásokból, jó vagy rossz élményekből összeálló
tudati képek rendszere. Ezeket a véleményeket, értékítéleteket saját vagyonúnknak kell
tekintenünk, amelyek pozitív hatással vannak alaptevékenységünkre. Segítik és arra ösztönzik a leendő hallgatókat, vagy éppen a pénzügyi befektetőket, hogy bennünket válasszanak. Legfőbb célunk tehát az egységes image erősítése, így azt érezheti célcsoportunk tagja, hogy egy hatalmas, egységes és elsöprő erejű tudástömeggel, szellemi
potenciállal áll szemben, amire bármilyen kérdésben számíthat.
Stratégiai alaptevékenységünk ellátása során célunk, hogy a „piac" elégedett legyen
kínálatunkkal, mind minőségi, mind pedig mennyiségi értelemben véve. Az európai hallgatói mobilitási folyamatba való bekapcsolódás igénye miatt érdemes bővítenünk idegen
nyelvi kínálatunkat az alapképzések során is. Környezetünk társadalmi elfogadottságának
elérése érdekében alaposan értékelnünk kell a régió gazdasági-társadalmi szerkezetének
átalakulását, és ehhez adekvát diplomakínálatot kell biztosítsunk. Ha a tudomány művelésében olyan sikeresek akarunk maradni, mint eddig, akkor szélesítenünk kell doktori képzésünket, valamint el kell érjük, hogy pályázati tevékenységünk a nemzetközi színtereken
is folyamatosan jelen legyen. A nemzetközi kapcsolatok erősítése és építése, valamint a
hazai és külföldi hallgatócserék terén célszerű összehangolni kommunikációs munkánkat
az egyetem Külügyi Osztályával.
Kommunikációs munkánk során - a 2002. évi eseményekhez igazodva - megkülönböztetett figyelmet kívánunk szentelni a kormányzati, önkormányzati és közéleti kapcsolatoknak, a lobbi tevékenységnek. A régió, és főleg Szeged város önkormányzatával kialakított partneri együttműködésünk során két azonos nagyságrendű, egyenrangú fél jelenhet meg, ez pedig segíti számos közös projektünk sikerét is.
Médiakapcsolataink fejlesztése során arra törekszünk, hogy hosszú távú és kölcsönösen
előnyös megállapodásokat kössünk a régió nyomtatott és elektronikus sajtójának képviselőivel (kiadókkal, szerkesztőkkel, újságírókkal). Stratégiai médiapartnerségre törekszünk
különös tekintettel a Szeged Televízióval és a Délmagyarország című helyi napilappal,
valamint az országos média számos képviselőjével. Úgy gondoljuk, ha sajtópartnereinknek
tőlünk származó bővebb információja van egy-egy hír megírásához, akkor hitelesebben
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írnak majd rólunk és számos negatív nyilvánosságot elkerülünk ezzel. Számos „programof, rendezvényt kívánunk szervezni médiapárfrieréinknek (pl. sajtótájékoztatók, bemutatók) és folyamatos hírszolgáltatással is segítjük munkájukat és saját tevékenységünk
megismertetését is. Tudatosan tervezett munkánkkal elérhetjük, hogy eredményeinkkel,
céljainkkal folyamatosan foglalkozzon, arról hírt adjon a média. Ez a folyamatos és kiegyensúlyozottjelenlét szintén bizalmat ébreszt célcsoportjainkban.

Kommunikációs stratégiánk alappillérei
1. „Tradíció, Szakmai tekintély, Integritás"
2. „Elégedett partnerek" (célcsoportjaink)
3. „Biztos alapokon, minőségi munka"
1. alappillér: „Tradíció. Szakmai tekintély. Integritás"
Alapvető feladat az Egyetem múltjának, rangjának és színvonalának megfelelő egységes,
a többi hasonló profilú intézménytől eltérő, egyedi, megkülönböztethető egyetemi arculat
kialakítása, amely figyelembe veszi azt, hogy jelen esetben tizenegy kar egységéről van
szó. Az intézmény arculata lesz ugyanis az image építés kulcsa!
Az arculati stratégia (Isd."Egységes, de sokarcú egyetem" című arculati koncepció) központi üzenete a fenti hármas gondolatsort egyesíti egy közös formai és tartalmi egységbe.
Az Arculati Kézikönyv tartalmazza mind az egységes Tudományegyetem, mind pedig az
egyes Karok arculati elemeit, pontos és tagolt rendben, katalógus rendszerben. Választ
találunk benne a forma- és színvilág, a logo, a tipográfia, jelvény és más ehhez hasonló
arculati elem méreteire és szabályos használatára is, de megismerhetünk más fontos szervezeti kultúrát és struktúrát bemutató - kommunikációs szempontot is. Alapos előkészítő munka után a Kézikönyvből jó néhány tucat készülne. Ezeknek a gyakorlatban való
használata, alkalmazása bemutatásra kerül a szervezeti „csomópontokban" és a karok
legfelső vezetői körében. Ezzel párhuzamosan megismerné azt a belső, majd időben később a külső közvélemény is.
Kiadványaink (pl. Intézményi Tájékoztató), az Egyetem imázsának megfelelően illusztrált
bemutatkozó anyagok. Arculatuk megegyezik bármely más felület szín, forma és üzenet
világával. Ezekből az érdeklődő, pl. egy középiskola tanára, vagy diákja részletes ismertetőt kap a Szegedi Tudományegyetem életéről és az általa biztosított lehetőségekről.
Az egységes megnyilvánulás nem csupán formailag lenne érezhető, hanem az ún. szervezeti kultúrában, szokás és hagyományrendszerben is (pl. a Szegedi Tudományegyetem
telefonszámát felhívó érdeklődőt az intézmény presztízsének megfelelő szöveg, hang,
zene és üzenet fogadja).
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2. alappillér: „Elégedett partnerek" (célcsoportjaink)
Szem előtt kell tartsuk, hogy a bizalom és image építésére szolgáló későbbi konkrét lépéseinknek (kommunikációs akcióinknak) több kulcsfontosságú célcsoportja is van:

Hallgatóink
Az Egyetem talán legjelentősebb célcsoportjának számítanak. Az intézmény legjelentősebb public relations munkatársai is, mind a 25.000-en! ők ugyanis először a hallgatóink
(külső imageformáló szerepük ekkor is jelentős), de ők lesznek a végzés után a volt hallgatóink is (alumni diákok - Szegedi Alma Mater Mozgalom), ők a Szegedi Tudományegyetem „nagykövetei", akik viszik majd hírünket, öregbítik hírnevünket szerte a világban.
A hallgatók közvélemény formáló szerepe nagyon jelentős, rólunk alkotott képük meghatározó lehet abban a kérdésben, hogy a jövő generáció diákjai bennünket választanak e,
vagy elmennek más város egyetemére.
Az Egyetem legfőbb feladata, hogy lelkes, bennünket támogató hallgatókat neveljen. Sikeres munkánk alapvető feltétele, hogy a hallgatók és az adminisztratív személyzet közötti
információs csatorna rendelkezésre álljon, rendszeresen, folyamatosan és hatékonyan
működjön. Az a hallgató, akinek odaadó és hozzáértő oktatói vannak, ráadásul széles körű
szolgáltatást, személyre szabottfigyelmetkap pl. a karok tanulmányi osztályán, a leglojálisabb alumni diákunk lesz a későbbiek során, amikor valahol elkezdi életét és munkáját.
Később is számíthatunk rá, legyen az szervezési, tájékoztatási vagy éppen fund-raising
(támogatásgyűjtő) munka.
Legyünk büszkék (és ennek adjunk is hangot!), hogy számos alsóbb éves hallgatónkat már
most ismerik ország, sőt világszerte. Erre a célra létre lehet hozni a „Világutazó hallgatók
köréf. Tapasztalataikról ott számolhatnának be a szélesebb diákság, de az oktatói közvéleménynek is. Számukra nagyobb publicitást kellene biztositanunk és nem kellene a véletlenre bízni, hogy tud e róluk a közvélemény vagy nem. Ók a mi sikeres munkánkat népszerűsítik, és ennek hangot kell adjunk.

Az egyetem oktatói és a működést segítő adminisztráció munkatársai
Jelentós célcsoport a belső közvélemény is, mivel komoly kritikai szerepük van az egyetem „tevékenységéver kapcsolatban és jelentős súllyal képviselik az egyetemet a külső közvélemény
felé. Munkatársaink személyi összetétele soha nem lehet egységes, így arra kell törekedni, hogy
az adott feltételek mellett a lehető legjobban és egységesen kommunikáljanak a külső közvéleménnyel, de egymás között is. Ezt a belső kommunikációs rendet és a csatornákat annak figyelembe vételével kell kialakítani és működtetni, hogy jelen esetben eztöbbmint 2.000 oktatót jelent
11 karon. Belső kommunikációs szempontból jelentős szerepük van a szervezet működésére.
Segíthetik azt de gátolhatják, nehezíthetik is. Ha ezek az emberek megismerik a szervezet célkitűzéseit küldetését de problémáit is, úgy a sajátjuknakfogjákérezni az adott feladatot és maguk is tevékenyebben szeretnének majd részt venni az Egyetem sikerében.
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Volt hallgatóink, Alumni diákjaink (Szegedi Alma Mater Mozgalom)
Ezen célcsoport tagjainak szerepe, tájékoztatásuk és bevonásuk több szempontból is jelentős. Támogató tevékenységük irányunkbá több féle formát ölthet. Céljainknak csak akkor tudjuk megnyerni őket, ha még hallgató korukban jól érezték nálunk magukat és
lojálisok hozzánk. Átgondolt és pontos céllal kell közeledjünk feléjük.
Érezniük kell, hogy:
- megbecsüljük és nem kihasználjuk őket
- teljes körűen informáljunk az adott kérdésről és ne a „protokoll" vezessen bennünket.
- mindenek előtt érdeklődővé kell tegyük és nem pénzkeresetünk egy módjaként kell kezeljük őket.
Szerepük az, hogy a maguk eszközével (tudásuk, kapcsolataik, pénzügyi hozzájárulásuk)
és szervezett kereteink között támogassák az alma mátert. Bizalomépítő munkánk már az
egyetemi beiratkozáskor megkezdődik. (Sok egyetem csak későn kap észbe, hogy a hallgatók már be is fejezték tanulmányaikat, ekkor azonban már késő vagy sokkal nehezebb
és költségesebb a kapcsolat kiépítése.)

A város vezetése
A város képviselőiben kiépített megértés és támogatás jelentősen segítheti az Egyetem
sikeres munkáját. Ez a tájékoztató munka irányulhat jogi, de gazdasági kérdésekre is. A
hatékony tájékoztatással befolyást lehet gyakorolni a megfelelő városi vagy országos ágazati döntéshozókra annak érdekében, hogy egyes kérdések számunkra kedvezőbb elbírálásban részesüljenek.

A város gazdasági szereplői
Ez a kapcsolat szintén jelentős, meghatározó. Számos esetben nagyon összetett és szoros gyakorlati kapcsolattá is válhat. Klasszikus esetben az Egyetem a műszakitudományos és üzleti élet mögött (mellett) szorosan haladva arra törekszik, hogy minél
jobb kapcsolatokat építsen ki a profitszférával. Ennek az az oka, hogy az állami finanszírozás sok esetben nem fedezi az egyetemek „extra" kiadásait, vásárlásait, beruházásait (pl.
infrastruktúra, épületek). Ebben a helyzetben a public relations szakma feladata, hogy
emlékeztesse rá a város polgárait, gazdasági szereplőit, hogy az egyetem meghatározó
erővel bír arra nézve, hogy milyen a város kulturális, szellemi, sport arculata, és ennek
során hatalmas haligatói tömeget tud mozgatni, ami mind a két félnek kedvező lehet

Média
A kedvező média környezet kiépítése hosszú időt igénylő feladat. Sok idő és energia befektetést igényel, de annál gyorsabban és rövidebb idő alatt romba is dőlhet. Ezért az információ áramoltatása és a hírek mozgatása az egyetemen belül és kívül központi irányítást igényel.

A

Szegedi Tudományegyetem Kommunikációs Terve 1.5

A legfrekventáltabb hírforrások a következők: a rektor és hivatala, más vezető egyetemi
tisztségviselők, professzorok, kari és egyéb vezetők.
Az egyetem a hallgatói megmozdulások, kezdeményezések bázisa is. Ezekre a média
akkor is kíváncsi lesz, ha a szervezet hivatalosan nem vesz róla tudomást, és nem akarja
kommunikálni azt. A public relations feladata annak elősegítése, hogy ilyen és hasonló
esetekben a média arányos tájékoztatást adjon és megelőzze azt hogy csak az egyik fél,
a hallgatók nyilatkozzanak az adott kérdésről. Célunk a hiteles, tisztességes és részletes
tájékoztatás.

Szülők, állampolgárok, Szeged és a régió lakói
A szülők képezik a szellemi, hírnévépítő, de anyagi támogatás magját is. Ők azok, akik a
saját bőrükön érzik a jó és rossz ügyeket terheket és pozitívumokat, hiszen saját gyermekeik, hallgatóink jelzik ezt nekik, vagy akár a finanszírozás kérdése miatt is. Ne feledjük,
hogy adófizetőként az ő pénzükből finanszírozza az állam az Egyetem működését Komoly szövetségeseink lehetnek, de ellenünk is fordulhatnak.
Hozzájuk hasonló állampolgárokat tömörítő rész-közvélemény lehet még a leendő szülők
csoportja, a jelenlegi és jövőbeli adományozók csoportja, véleményvezérek, emberbarát
alapítványok, testvéregyetemek, kutatóintézetek széles spektruma.
3. alappillér: Biztos alapokon minőségi munka

Gazdasági alapok
Az állam által jelenleg biztosított képzési és oktatási normatíva egyre kevesebb kérdés
megoldására elegendő és ez veszélyeztetheti oktatásunk és szolgáltatásunk minőségét is,
sőt igencsak megnehezíti a színvonal további emelését. Több gazdasági tőkét kell bevonjunk nem csak a kutatásba, de az oktatásba is (pl. szponzorálás vagy mecenatúra). A
public relations tevékenység jelentősen segítheti a pénzgyűjtő (fund raísing) munkát úgy,
hogy ez a tevékenység (pénzt kérünk mástól) lehetőleg ne rombolja az Egyetem imázsát.
Ennek több lehetséges útja van:
- meglévő, de új, vonzó képzésekből származó bevételek „generálása"
- a már korábban is jelzett alumni diákok bevonása, meggyőző tájékoztatása (Szegedi
Alma Mater Mozgalom)
- más jelentősebb célcsoportunk támogatásának serkentése (meglévő és újabb cégek
bevonása és aktívabb kommunikációs és „barter lehetőségek" kidolgozása).
Az együttműködés mind a két félnek kedvező lenne. Az egyetem többletbevételhez jutna, a
cégek pedig a hallgatók hatalmas száma miatt piacot „vásárlókaf valamint megfelelő
szakembereket, kutatásokat, technológiákat kapnának. Az együttműködésnek jelentős
média nyilvánosságot is biztosítanánk, ami a támogató érdekét is szolgálja.
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Személyi alapok
Fogy a potenciális hallgatói korosztály. Ezért érdemes nagyobb figyelmet szentelni a hallgatók toborzásának is.
A jövőben előreláthatólag erősödni fog az ország egyetemei közötti verseny is, ami arra
serkent bennünket, hogy aktívabb kommunikációval tájékoztassuk a közvéleményt eredményeinkről, a bennünket foglalkoztató kérdésekről és igényeljük a közvélemény visszajelzését is. Ebből láthatjuk, hogy nekik mire van igazán szükségük, milyen kérdésekre szeretnének választ kapni.
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[4] A pufeiic reiations mint a stratégiai kommunikáció
kulcsa
A vezetők kezében óriási felelősség van, a Szegedi Tudományegyetem hírnevének,
irházsának építése vagy éppen rombolása.
A public reiations, mint vezetési funkció jelentősen segíti céljaink elérését a legtöbb kommunikációs szakmától eltérő szemléletével. Ennek középpontjában viselkedés, beállítódás,
emberi magatartás megváltoztatása, az image építése áll.
A public reiations eszközrendszerének használatával elérhető:
-

Állandó jelenlét a sajtóban és az emberek tudatában

-

Friss, naprakész információ a közvélemény felé

-

Belső és külső kapcsolataink minőségének javítása, eredményesebb működés

-

Hatékony problémakezelés

-

Bevételeink növelése

Stratégiailag különös jelentőséggel bír kommunikációs tevékenységünk hatásának rendszeres mérése, vizsgálata: megfelelőek e kommunikációs eszközeink, jó irányba haladunk
e? Mindez azért szükséges, hogy bizalomépítésünk ne tévesszen célt és eredményes
legyen, bevételt, gazdasági előnyt, tőkét teremtsen Egyetemünk számára.
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[sT| A kommunikáció céljai
Hosszú távú cél
•

A Szegedi Tudományegyetem feladata, hogy a fenntartható fejlődés követelményének
eleget tegyen: Egyetemünk hétköznapi működési alapjainak biztosítása és a többletbevételek növelésének alapkövetelménye. A jelenlegi felsőoktatási finanszírozási
rendszerből adódóan a hallgatói létszám fenntartására és lehetőség szerinti növelésére van szükségünk.

•

Biztos személyi és gazdasági alapokon állva tudunk csak eleget tenni küldetésünknek:
az egységes Szegedi Tudományegyetem csak akkor számíthat sikerre, ha a jövőben
képes lesz értékteremtő lenni, ha a minőséget tekinti az egyetlen mérőeszköznek.

Középtávú cél
•

Tradícióink és szakmai tekintélyünk alapján bátran és büszkén merjük elhinni, hogy
Egyetemünk fizikai és szellemi nagysága önmagában is erőt és távlatot biztosít a magyar felsőoktatásban.

•

Nagy hangsúlyt kell fektessünk az intenzívebb „hallgatói toborzásra".

•

Környezetünk társadalmi elfogadottságának elérése érdekében alaposan értékelnünk
kell a régió gazdasági-társadalmi szerkezetének átalakulását, és ehhez adekvát diplomakínálatot kell biztosítsunk.

•

Ha a tudomány művelésében olyan sikeresek akarunk maradni, mint eddig, akkor
szélesítenünk kell doktori képzésünket, valamintel kell érjük, hogy pályázati tevékenységünk a nemzetközi színtereken is folyamatosan jelen legyen.

•

Értékeinket (milyen szakmai tudástömeget képviselünk) meg kell majd mutassuk kifelé
is.

•

Alapfeladatainkról való tájékoztatásunk mellett nagy hangsúlyt kell fektessünk a belső
és külső kommunikáció egységének kialakítására.

•

Kiemelt kommunikációs célnak kell tekintsük a Szegedi Tudományegyetem egységes
imázsának javítását, építését és gondozását, fenntartását., azért, hogy a Szegedi Tudományegyetem ne csak gyűjtőfogalom legyen, hanem márkanév is.

Rövidtávú cél
A 2002. évi kommunikációs akcióterv eredményes teljesítése és a hatékonyság mérése
(pl. az imázs alakulása, változása).
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[671A Kommunikáció tartalma
I.

Stratégiai folyamatok: az alaptevékenységgel (felsőoktatás) kapcsolatos folyamatok működtetése és bővítése

II.

Szervezeti image építés folyamata: belső és külső kommunikáció

III.

Gazdasági, pénzügyi folyamatok

IV.

Műszaki folyamatok
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[771A megvalósítás feltételei
A jóváhagyott kommunikációs terv végrehajtásának az egyetem egészére ki kell terjedni.
Az SZTE public relations vezetője nem tudja egy személyben szakmailag irányítani, felügyelni és megvalósítani, végrehajtani, majd pedig ellenőrizni is az összes feladatot.
•

A belső kommunikáció kiépítése és működtetése, az Arculati Szabályzat bevezetésének folyamatos koordinálása és ellenőrzése, a társadalmi és közéleti kapcsolatok
kommunikációs építése, a sajtókapcsolatok irányítása, a különféle kiadványok és más
public relations eszközök gyártásának szakmai irányítása, a rendezvények szakmai
felügyelete során a Rektori Hivatal szervezetéhez tartozó public relations vezető munkáját minimálisan egy fő szakmai és egy fő adminisztratív munkatárs kell segítse a jövőben.

•

A megvalósítás és a hosszú távú eredményes kommunikációs munka feltétele, hogy
az egyes karokon meg kell határozni az egyetem public relations vezetőjének kari
kommunikációs kapcsolattartóit. Ez a szakmai csoport - a többi fórumhoz hasonlóan rendszeres időközönként találkozna és egyeztetné a kitűzött célok és feladatok megvalósításának szakmai kérdéseit és eredményességét. A csoport munkájáról az
egyetem public relations vezetője rendszeresen beszámolna az SZTE Rektora által
irányított megfelelő fórumokon.

•

Munkánk során használt kommunikációs eszközeink elkészítésének, megvalósításának anyagi forrását szükségszerű éves költségvetésben rögzíteni.
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A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (Ftv),
valamint a 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (R), és annak a 187/2002.
(vm.29.) rendelettel történt módosítása alapján készült.

1.8

A Felvételi Szabályzat hatálya
(1) A Szabályzat hatálya kiterjed a Szegedi Tudományegyetemre első és második,
illetve további alapképzésre, kiegészítő alapképzésre, az akkreditált iskolai
rendszerű felsőfokú szakképzésre jelentkéző magyar és nem magyar állampolgárokra.
(2) A Szabályzat külön korlátozás nélkül vonatkozik a más szakon, karon, vagy
intézményben már hallgatói jogviszonnyal rendelkező jelentkezőkre is.
(3) E Szabályzat hatálya nem terjed ki a nem magyar állampolgárok idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésére. Azt az érintett karok szabályzata határozza meg.
(4) A szakirányú továbbképzésre történő jelentkezésre és felvételi eljárásra vonatkozóan az érintett karok szabályzatai rendelkeznek.
(5) A doktori (PhD) képzésre történő jelentkezésre és a felvételi eljárásra az
Egyetem Doktori Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
2.§

Általános rendelkezések
(1) A karok évente egy alkalommal, legkésőbb augusztus 15-éig közlik az Oktatási Minisztériummal a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban való közzététel
céljából:
- az egyes szakcsoportokhoz tartozó alapképzési szakok, valamint az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben meghirdetett szakok jegyzékét, oktatási formáját,
- a felvenni tervezett, államilag finanszírozott és költségtérítéses létszámot,
- a tandíjjal, költségtérítéssel és a juttatásokkal kapcsolatos információkat,
- az egyes szakokra előírt tantárgyi, szakmai alkalmassági és gyakorlati vizsgákat,
- a középiskolából hozott pontok számításánál figyelembe vehető érdemjegyeket,
- az alkalmazott pontszámítás és rangsorolás elvét,
- a felvéteb vizsgák időpontját,
- egyéb, a jelentkezők számára fontos információkat.
(2) Az egyetem és valamennyi kar internetes honlapján is biztosítja felvételi szabályzatának megismerhetőségét.
(3) A karok a felvételi szabályzatukban kötelesek érdemben szabályozni minden
olyan kérdést, melynek szabályozását a jelen szabályzat a kar hatáskörébe utal.
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(4) Szakcsoportra történő jelentkezés esetén - a hatályos jogszabályi keretek között - a kar tanulmányi és vizsgaszabályzata határozza meg a szakcsoporton
belüli szakfelvétel, illetve szakmódosítás feltételeit és az eljárási szabályokat.
(5) A jelen Szabályzat alkalmazása során a Zeneművészeti Konzervatóriumra a
karokra vonatkozó szabályozás alkalmazandó.

3.8

A jelentkezés és a felvétel feltételei
(1) Alapképzésre és akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésre érettségi
bizonyítvánnyal, illetőleg azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító
bizonyítvánnyal, továbbá felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel lehet
jelentkezni.
(2) A karok a felvételt az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túl további
követelményekhez, különösen az érettségi minősítéséhez, a középiskolai tanulmányok és a középiskolai tanulmányi versenyek eredményéhez, a felvételi
vizsgához, alkalmassági vizsgálatokhoz, munkaviszonyhoz, meghatározott
munkakör betöltéséhez, meghatározott időtartamú szakmai gyakorlathoz köthetik.
(3) A karok a felvételi vizsgakövetelményeket, illetve azok megszorító változásait
legalább 2 évvel, az egyéb feltételeket legalább 1 évvel a bevezetésük előtt
nyilvánosságra hozzák.
(4) Az első alapképzésre jelentkezők azonos követelmények és feltételek alapján
vesznek részt a felvételi eljárásban.
(5) Második vagy további alapképzésre az első vagy további kiegészítő alapképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi eljárást, a rangsorolás elveit és
módját, a 120 pontos rendszerben, a karok szabályzatukban állapítják meg, s
azt a Tájékoztatóban közzéteszik. Jelentkezési lapot az ilyen képzésre jelentkezőknek is be kell nyújtaniuk.
4.§

A jelentkezés
(1) A felvétek eljárás az OM által kiadott „A" jelzésű jelentkezési törzslap és legalább egy „B" jelű intézményi jelentkezési lap (a továbbiakban jelentkezési lapok) benyújtásával kezdődik.
(2) A karok a felvételi kérelem megalapozott elbírálásához szükséges további információkat kérhetnek.
(3) Nem vehető fel felsőoktatási intézménybe - beleértve az intézményben második szakra jelentkezőket is - az, aki a jelentkezési lapokat a megadott határidőig nem adja be.
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(4) A nem magyar állampolgárok - az Európai Unió valamely tagállama állampolgárainak kivételével - csak költségtérítéses képzésre jelentkezhetnek.
A 192/1997. (XI. 4.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elnyert ösztöndíj
esetén tanulmányaikat államilag finanszírozott képzésben folytathatják.
(5) A kar az államilag finanszírozott képzésre jelentkezett, de egyetlen felsőoktatási intézménybe sem felvett jelentkezője számára felajánlhatja - az oktatási
miniszter által meghatározott időtartamon belül - a költségtérítéses képzés lehetőségét az adott szakon. Az új felvételi eljárásban a jelentkezési lapok benyújtásával egy helyre lehet jelentkezni.
(6) Ha a jelentkezési lapok, vagy mellékleteik hiányosak, illetőleg ha a felvételi
eljárási díj befizetését a jelentkező nem igazolta, a jelentkezőt hiánypótlásra
kell felhívni. Amennyiben a jelentkező a felhívásban meghatározott időpontig
a hiányokat nem pótolja, nem vehet részt a felvételt eljárásban. A felhívásban
figyelmeztetni kell a jelentkezőt a hiánypótlás elmaradásának jogkövetkezményére.
(7) A jelentkezési lapokon feltüntetett adatok valódiságáért a jelentkező a felelős.
Más felsőoktatási intézményben korábban létrejött, illetve megszűnt hallgatói
jogviszonyra vonatkozó, vagy a felvétel eredményét befolyásoló valótlan adatszolgáltatás a felvételről szóló döntés utólagos megserhmisítését vonja maga
után.
5.§

A felvételi eljárás
(1) A felvételi eljárás célja a felsőfokú tanulmányokra legalkalmasabb jelentkezők
kiválasztása.
(2) A
-

felvételi eljárásban alkalmazott vizsgaformák lehetnek
tantárgyi írásbeli (és szóbeli),
szakmai alkalmassági,
gyakorlati vizsga.

(3) Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés befejezését követően
azon az alapszakon, melyen a szakképzés ismeretanyaga beszámítható, nem
kell vizsgát tenni.
(4) A (2) bekezdésben felsorolt vizsgákhoz kapcsolódó követelményeket és az
értékelés módját bevezetésük előtt legalább 2 évvel közzé kell tenni a Tájékoztatóban.
(5) A karok minden, az adott szakra, képzési formára, államilag finanszírozott,
illetve költségtérítéses képzésre jelentkező felvételéről egységes rangsorolás
alapján döntenek.
(6) A rangsorolást 120 pontos rendszerben, pontszámban kell kifejezni.
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(7) A felvételi összpontszámot
a) a hozott pontok és a szerzett pontok összegzésével vagy
b) a felvételi vizsgán szerzett pontok megkettőzésével
c) vagy a karok tanácsának döntése alapján a hozott pontok megkettőzésével
kell meghatározni.
(8) A hozott pontok összértéke maximum 60 pont lehet. Ez két részből tevődik össze
a) az érettségi érdemjegyek átlagának kétszerese (egész számra kerekítve),
b) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), a történelem, a matematika, egy választott tantárgy, valamint
egy választott idegen nyelv utolsó - tanult - két év végi érdemjegyeinek
összege. Magyar nyelv és irodalomból (vagy nemzetiségi nyelv és irodalomból) évente a két osztályzat átlagát kell számolni, majd azok összegét
egész számra kell felkerekíteni.
(9) A középiskolai eredmény meghatározásánál szakközépiskolában folytatott tanulmányok esetén - a felvételiző választása szerint - egy, legalább
2 évig tanult, a választott szakiránynak megfelelő szakmai előkészítő,
szakmai alapozó tárgy is figyelembe vehető.
(10) A 8-9. pontok alapján számított pontok a hozott pontok, melyeknek az
összértéke legfeljebb 60 pont lehet.
(11) A jelentkezés évében érettségizők esetében a 8. pont b) pontjában, továbbá a 9. pontban meghatározott tantárgyak 12. (illetve 13.) évfolyamon félévkor kapott osztályzatait is figyelembe lehet venni. Erről a karok szabályzatukban dönthetnek.
(12) A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok során szerzett osztályzatokat, továbbá az érettségi vizsgán elért
eredményeket hozott pontként a karok szabályzatukban meghatározott
esetben és módon figyelembe vehetik.
(13) A felvételi vizsgán számított pontok az úgynevezett szerzett pontok melyeknek az összértéke legfeljebb 60 pont lehet.
(14) Alapképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi évében és az azt követő három évben a felvételi összpontszám meghatározása a hozott pontok és a szerzett pontok összeadásával vagy a felvételi során szerzett
pontok megkettőzésével, illetve a kari döntés alapján a hozott pontok
megkettőzésével történik. A három számítás közül azt kell alkalmazni
amelyik a jelentkező számára előnyösebb.
(15) A művészeti és testkulturális szakcsoportba jelentkezők esetében a felvételi összpontszám kizárólag a felvételi teljesítmény alapján is megállapítható.
(16) A karok különleges teljesítményért, a módosított 269/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 6. § (4) pontjában meghatározottak szerint többletpontot adhatnak a felvételi eljárás során.
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(17) A felvételhez szükséges ponthatárt a karok állapítják meg a megadott keretszámon belül. Az államilag finanszírozott - és a költségtérítéses képzésre
megállapított ponthatárok eltérhetnek.
(18) Sem államilag finanszírozott képzésre, sem költségtérítéses képzésre
nem vehető fel az a jelentkező, aki nem éri el a többletpontok nélkül
számított maximális pontszám 60%-át.
(19) Nem vehető fel az első és második, illetve további alapképzésre, kiegészítő
alapképzésre, az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésre az a
jelentkező, akit az általa megadott intézményi jelentkezési sorrendben megelőzőt felsőoktatási intézmény felvesz. Ez alól kivétel, ha a felsőoktatási intézmény a két szak egyidejű képzési lehetőségét előzőleg meghirdette.
(20) A karok az intézményben közzéteszik a felvételi vizsgát tett, illetve felvett jelentkezők névsorát és eredményeit. A felvételi döntés eredményéről szóló értesítésben
a jelentkezőt tájékoztatni kell a ponthatárról és az általa elért eredményről is. Az
értesítés időpontját az Oktatási Minisztérium határozza meg.

M

A felvételi vizsga
(1) A karok a Tájékoztatóban teszik közzé az általuk szervezett vizsgák időpontját.
(2) Felvételi vizsga előírása esetén a karoknak minden államilag finanszírozott
első alapképzési szakra történő jelentkezés esetén két tantárgyi vizsgát kell
előírniuk.
(3) Amennyiben az adott alapképzési szakon, szakcsoporton előírt vizsgatárgyakból szóbeli és írásbeli vizsga is van, a szóbelin szerezhető pontok száma
az írásbeli vizsga legmagasabb pontszámának legfeljebb a fele lehet.
(4) A művészeti és testkulturális szakcsoportba tartozó szakokon tantárgyi írásbeli vizsga helyett gyakorlati vizsga szervezhető. A gyakorlati vizsga követelményeit az érintett karok szabályzata határozza meg. Az értékelés pontszámok meghatározásával és rangsorolással történik, a tantárgyi vizsgákkal
azonos elvek szerint.
(5) A szakmai alkalmassági vizsga követelményeit, valamint a vizsgáztatás
módját az érintett karok szabályzatai határozzák meg. Értékelése „megfelelt"
és „nem felelt meg" minősítés lehet.
(6) Az érettségi vizsga évében a felsőoktatási intézmény nem írhat elő írásbeli
felvételi vizsgát a jelentkezőnek abból a vizsgatárgyból, amelyből az a magasabb szintű követelmények alapján tett érettségi vizsgát.
(7) A nemzeti kisebbséghez tartozók - a jelentkezési lapon előzetesen feltüntetett kérésüknek megfelelően - anyanyelvükön is tehetnek vizsgát.
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(8) Az előzetesen közzétett vizsgaidőpontokon kívül a jelentkező indokolt és
méltányolható kérelmére a kar vezetője engedélyezheti a szóbeü tantárgyi
vizsga más vizsganapon történő letételét.
(9) Az alapképzés szóbeli tantárgyi vizsgáinak időpontját úgy kell meghatározni,
hogy az azonos tárgyból karonként legalább négy vizsganap legyen biztosítva.
(10) Ha a vizsgáztatást több, azonos feladatú bizottság végzi, a jelentkezőket az
egyes vizsgáztató bizottságokhoz nyilvános sorsolással kell beosztani.
(11) A vizsgáztató bizottság elnöke legkésőbb az aznapi vizsgák befejezésekor
köteles ismertetni a jelentkezők által a szóbeli vizsgán szerzett pontokat.
Azokon a szakokon, melyeken a vizsga jellege, illetve összetétele indokolja,
a kar szabályzata eltérő időpontot határozhat meg. Az időpontot a Tájékoztatóban közzé kell tenni.

7.8

Betekintés az írásbeli dolgozatba
(1) A jelentkezőnek joga van az írásbeli dolgozat értékelésébe a felvételről szóló
döntést megelőzően betekinteni. A dolgozatba való betekintés helyét és időpontját a karok állapítják meg, és erről írásban tájékoztatják a jelentkezőket.
(2) A betekintés napját követő 2. munkanap végéig a jelentkező írásban kérheti a
kar vezetőjétől az általa észlelt javítási, pontszámítási hiba kivizsgálását. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.
(3) A kérelmet a kar vezetője 3 munkanapon belül köteles kivizsgáltatni. A döntésről a jelentkezőt ajánlott levélben kell értesíteni.
(4) Ezen döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

M

Panasztétel
(1) A jelentkező a vizsgáztatással kapcsolatos, a vizsga eredményét befolyásoló
jogszabálysértés, illetve a kari szabályzat megsértése miatt a pontszáma ismertetésének napját követő második munkanap végéig írásban panaszt tehet a
kar vezetőjénél. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.
(2) A kar vezetője a panaszt három munkanapon belül köteles a felvételi bizottsággal kivizsgáltatni és annak eredményéről a jelentkezőt ajánlott levélben értesíteni.
(3) A ponthatárok országos véglegesítése előtt legalább 72 órával meg kell hozni a
(2) bekezdés, illetve a 7. § (3) bekezdése alapján a döntéseket.
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9.§

Fellebbezés
(1) A felvételt elutasító határozat ellen - ha az jogszabályt vagy intézményi szabályzatot sért - fellebbezéssel lehet élni az Oktatási Minisztérium által meghatározott időpontig. A fellebbezést a rektor bírálja el.
(2) A fellebbezéssel kapcsolatos döntésről az érintetteket 15 napon belül értesíteni
kell. A döntéssel kapcsolatban további fellebbezésnek helye nincs.
(3) Nem minősül fellebbezésnek az olyan észrevétel, panasz vagy kérés, amely
jogszabálysértésre nem utal. Az ilyen típusú beadványokat a karok saját hatáskörben válaszolják meg.
10. §

Bizottságok
(1) A felvételi eljárás megszervezésére, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására a
kar
a) felvételi bizottságot,
b) vizsgáztató bizottságot,
c) vizsgadolgozatokat javító bizottságot,
d) dolgozatokat felülvizsgáló bizottságot
hoz létre.
(2) A felvételi bizottság összetételét a karok határozzák meg úgy, hogy abban az
(1) bekezdés b)—d) pontjában meghatározott bizottságok képviselői, továbbá a
Ftv. 55. § (1) bekezdése szerinti oktatók és a hallgatói önkormányzat képviselői is helyet kapjanak. A bizottság tagjai megbízásukat az adott évre szólóan a
kar vezetőjétől kapják.
(3) A szóbeli vizsgáztató bizottságba közoktatási intézményben alkalmazott,
szakirányú képzettséggel rendelkező pedagógust is meg kell hívni.
(4) A felvételi bizottság feladata a Ftv. 83. §-ának (6) bekezdésével összhangban a
felvételi ponthatárok megállapításának előkészítése.

11-§
Záró rendelkezések
(1) Jelen Szabályzat az Egyetemi Értesítőben való megjelenés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2003/2004. tanévre történő felvételre kell
alkalmazni. Ez alól kivételt képez a 4. § (4) oly módon, hogy az ott megjelölt kivétel a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának hatályba lépésétől lép életbe.
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(2) A jelen Szabályzat alapján a karok 2002. november 30-ig kötelesek elkészíteni saját felvételi szabályzatuk módosítását.
(3) Jelen Szabályzatot az Egyetemi Tanács a 2002. szeptember 23-i ülésén hozott
163/2002. számú határozatával elfogadta.
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