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1 A Szegedi Tudományegyetem Leltározási Szabályzata mellékletei

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Szt.) határozza meg a
leltározás, a leltár összeállítás irányelveit, szabályait: 69. §. (I) A könyvek év végi
zárásához, a beszámoló elkészítéséhez a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan
leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza - a (3)
bekezdés figyelembevételével - az Egyetemnek a mérleg fordulónapján meglevő
eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. Az Egyetem a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi és érték szerinti nyilvántartást folyamatosan vezet,
így a leltározást mennyiségi felvétellel, illetve a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél egyeztetéssel minden évben a beszámoló összeállítását megelőzően köteles elvégezni.
A Szt. tv. tehát előírja:
- leltárkészítési, összeállítási kötelezettséget, amely azt jelenti, hogy az Egyetemnek a mérleg fordulónapján meglevő eszközeiről és forrásairól tételes és ellenőrizhető leltárt kell készítenie,
- leltározási kötelezettséget, azaz tényleges mennyiségi felvételt kell végezni
azokra az eszközökre, amelyekre, az Egyetem a számviteli alapelveknek
megfelelő mennyiségi nyilvántartást nem, vagy nem folyamatosan vezeti,
- csak értékben kimutatott eszközöknél és forrásoknál egyeztetési kötelezettséget.
A leltározást, az Egyetem - a naptári évről december 31-i fordulónappal készített
éves beszámoló alátámasztása érdekében végzi. Ezért a leltározás végrehajtásának
fordulónapja december 31. A Szt. tehát az Egyetemre bízza a leltárkészítés, összeállítás, illetve a leltározás alkalmazott módszerét és idejét.
Egyetlen kritérium, hogy az éves beszámolót, az annak részét képező mérleget
valóságos, bizonyítható leltárakkal kell alátámasztani.

1. A LELTÁROZÁS ALAPELVEI
1.1. A LELTÁRKÉSZÍTÉS ÉS A LELTÁROZÁS

ALAPFOGALMA

Leltározás: az Egyetem tulajdonában levő, befektetett eszközök, készletek, követelések, pénzügyi eszközök, valamint azok forrásainak számbavétele és a valóságban meglevő mennyiségük, állományuk megállapítása. A leltározás kiterjed az
Egyetemen fellelhető minden idegen eszközre is.
1.2. A LELTÁROZÁS KAPCSOLATA A SZÁMVITELI

POLITIKÁVAL

Ennek érdekében elő kell írni, hogy:
- a leltározás az éves beszámoló fordulónapjáig - tárgyév december 31-ig
megtörténjen.
- a mérleg tételeinek leltárral történő alátámasztása követelmény,
- az Egyetem ezt a követelményt számlarendjének, leltározási szabályzatának
elkészítésével a főkönyvi és analitikus nyilvántartás egyezőségét biztosító ellenőrzésnek meghatározásával tudja elérni,
- a leltározás szolgálja a valódiság elvének érvényesülését, biztosítsa az összeállított leltáron keresztül az áttekinthetőséget, az értékelhetőséget és segítse
az ellenőrzés folyamatát,
- a vagyontárgyakat az Értékelési Szabályzatban előírtak szerint szabad számításba venni.
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A leltározást úgy kell végrehajtani, hogy
- a leltárfelvétel a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően történjen,
- a beszámolók összeállításához a leltárfelvétel köre a lényegesség elvét tükrözze,
- a leltározás eredményeként keletkezett információk hasznossága álljon
arányban az információk előállításának költségeivel.

2. A LELTÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS ISMÉRVEK
2.1. A LELTÁR TARTALMA
A Szt. 69. §. (1) bekezdése értelmében eleget kell tenni a tételesség és az ellenőrizhetőség követelményének.
A tételesség követelménye azt jelenti, hogy a leltárnak tételesen tartalmaznia kell
a mérlegben kimutatandó minden eszközt és forrást. Az Egyetem tulajdonában,
használatában levő eszközök jellege szerint vannak olyan eszközök
- amelyek mennyisége tételes mérés, számlálás alapján közvetlenül megállapítható, ezeket mennyiségben és értékben,
- azokat, amelyek csak közvetve, a nyilvántartások, dokumentációk alapján
mérhetők fel, csak értékben kell tételesen a leltárba beállítani.
Az ellenőrizhetőség követelménye szerint
- a leltárnak tartalmaznia kell azt az évet, hónapot és napot, amely napra vonatkozóan azt készítették.
- a leltárnak tartalmaznia kell az abban szereplő eszközök és források leltári
tételeinek pontos megnevezését, és az azonosításhoz szükséges minden
egyéb megjelölést,
- a leltárnak tartalmaznia kell a mérleg fordulónapján meglevő eszköz- és forrásállományt, legalább a mérleg tételei szerinti csoportosításban,
- azon készletféleségeknél, amelyeket mennyiségben és értékben kell szerepeltetni, fel kell tüntetni az értékelés alapjául szolgáló egységárat is. Azokat a
vásárolt, illetve saját termelésű készleteket, amelyek a vonatkozó előírásoknak (szabvány, szállítási feltétel, szakmai előírás stb.) illetve eredeti rendeltetésüknek nem felelnek meg, megrongálódtak, amelyek feleslegessé váltak,
csökkent értéken kell a leltárban szerepeltetni.
Elkülönítetten kell a leltárban kimutatni
• mindazokat az egyébként azonos eszközöket, amelyet valamilyen okból egymástól eltérően értékelnek,
• jogcímek szerinti részletezésben
- a bérmunkára átadott,
-javításra átadott,
- kezelésre, használatra átvett,
- a bérbe adott és
- az úton levő eszközöket.
• a készletezési hely feltüntetésével és jogcímek megjelölésével csak mennyiségben kell szerepeltetni
- bérmunkára átvett,
-javításra átvett,
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- a kezelésre, használatra átvett,
- a tárolásra átvett,
- a bérbe vett eszközöket.
Követelmény továbbá, hogy a leltár tartalmazza a mérlegkészítés időpontjáig nem
számlázott árukészlet nagyságát is.
2.2. A LELTÁROZANDÓ ESZKÖZÖK, FORRÁSOK

CSOPORTOSÍTÁSA

Az Szt. 22. §-a szerint a leltározandó eszközök, források mérleg felépítése szerinti
csoportosítása:
Befektetett eszközök:
• Immateriális javak
• Tárgyi eszközök
• Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök:
• Készletek
• Követelések
• Saját termelésű eszközök
- Késztermékek
• állati termékek
• saját termelésű takarmányok
- Növendék-, hízó- és egyéb állatok
- Befejezetlen termelés (ide tartozik a befejezetlen növénytermelés, az ún.
mezei leltár)
• Pénzeszközök
Kötelezettségek:
• Hosszú lejáratú kötelezettségek
• Rövid lejáratú kötelezettségek
Az egyes leltározandó csoportok jellemzői
Befektetett eszközök
A Szt. 24. §-a értelmében minden olyan eszköz, amely egy éven túl közvetlenül,
vagy közvetve szolgálja az egyetemi (termelés, értékesítés) tevékenységet befektetett eszköznek minősül. Különösképp ki kell térni a befektetett pénzügyi eszközök (részesedés, értékpapírok tételes fajtánkénti) leltározására.
A leltározási feladatokat az éves ütemtervekben úgy kell meghatározni, hogy legalább 2 évenként sor kerüljön egyes leltári körzetek tárgyi eszközeinek mennyiségi
felvétellel történő leltározására.
A szervezeti egységek a befektetett eszközökről az eddigi gyakorlatnak megfelelő
tartalommal vezetik az analitikus nyilvántartásokat, s ezeket minden évben a központi nyilvántartással a leltár megkezdése előtt a leltárfelelősnek egyeztetni kell.

4 A Szegedi Tudományegyetem Leltározási Szabályzata mellékletei

Immateriális javak - vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és egyéb immateriális javak - leltározása a könyvekben, az analitikus nyilvántartásokban levő értékek azonosítását és egyeztetését jelenti. Ehhez tartozik az alapul szolgáló dokumentációk meglétének, teljességének ellenőrzése is.
Tárgyi eszközök - ingatlanok, gépek berendezések és felszerelések, jármüvek,
tenyészállatok, beruházások, beruházásokra adott előlegek - esetében a számviteli
alapelveknek megfelelően, folyamatosan és pontosan vezetett analitikus nyilvántartás alapja lehet a leltár elkészítésének.
Befektetett pénzügyi eszközök leltározása egyeztetéssel történik. A számlacsoport
a befektetett pénzügyi eszközök körébe tartozó részesedések, különféle értékpapírok és a hosszúlejáratú bankbetétek elszámolására szolgáló számlákat tartalmazza.
Forgóeszközök
A Szt. 28. §-a értelmében forgóeszközök közé kell azokat az eszközöket besorolni, amelyek az Egyetem tevékenységét egy évnél rövidebb ideig szolgálják, a tevékenység során egy évnél rövidebb idő alatt elhasználódnak, illetve amelyek
egyetlen tevékenységi folyamatban vesznek részt.
A raktáron lévő új készleteket - anyagokat, árukat - mennyiségi felvétellel kell
december 31 -i fordulónappal kell leltározni.
Az úton lévő vásárolt készleteket a mérleg fordulónapjával kell a számla, szállítójegy vagy egyéb rendelkezésre álló adatok alapján leltározni és a megfelelő készletféleségnél a leltárban elkülönítve kimutatni.
A mérlegben értékben nem szereplő használt és használatban lévő készleteket - a
mennyiségi nyilvántartás helyességének ellenőrzése céljából - mennyiségi felvétellel az új készletektől elkülönítetten kell leltározni fordulónappal.
A raktári készletekről minden év december 31-ig leltárt kell készíteni. A leltár
alapja az analitikus nyilvántartás.
A követelésekről a mérleg fordulónapjára vetítve egyeztetéssel végzett leltárt kell
készíteni, mely forintértékben tételesen - adósonként és vevőnként - is ellenőrizhető módon tartalmazza a követeléseket.
A leltárban a követeléseket a mérlegben szereplő csoportosításuk szerint kell kimutatni.
Az egyeztetés alapja:
• vevőkkel, adósokkal szembeni követelés esetén a vonatkozó számlák és a
vevők, adós visszaigazoló levelet (amelyet a fordulónapot követően oly módon kell postázni, hogy a visszaigazolások még átvezethetőek legyenek),
• költségvetéssel kapcsolatos követelés esetén az adóelszámolásról szóló bizonylatok, illetve adóbevallás,
• pénzintézettel szembeni követelés esetén az egyenlegek (számlakivonatok),
• munkavállalókkal szembeni követelés esetén az analitikus nyilvántartások.
Az egyeztetés során feltárt eltéréseket a mérlegkészítés előtt rendezni kell.
Az értékpapírokra vonatkozó mérlegadatot december 31-i fordulónapra vetítve
kell leltárral alátámasztani, a leltárt egyeztetéssel végrehajtott leltározás alapján
kell összeállítani.
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A bankszámlán lévő pénzeszközök leltározását minden év december 31-vel
egyeztetéssel kell elvégezni, a pénztári pénzkészlet esetében jegyzőkönyvezett rovanccsal az év utolsó munkanapján.
A kiskassza ellátmányok leltározását az analitikus nyilvántartások alapján egyeztetéssel kell elvégezni.
Az egyeztetés kétlépcsős:
- az eszközök egybevetése a vonatkozó analitikus nyilvántartásokkal,
- az analitikus nyilvántartások egyeztetése a főkönyvvel.
Kötelezettségek
Az Szt. a kötelezettségek fogalmát a következők szerint határozza meg:
42. §. (1) Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb
szerződésből eredő, pénzformában teljesítendő elismert fizetéssel amelyek a szállító, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, elfogadott, elismert
szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak.
A felsorolt csoportok leltározási módját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2.3. A LELTÁROZÁSI

KÖTELEZETTSÉG

A Szt. általános követelménye, hogy minden természetes mértékegységben is
számba vehető eszközt, tényleges mennyiségi felvétellel indokolt leltározni. A
leltározás szerinti adatokkal összehasonlítva a nyilvántartási adatokat, az eltérésekkel helyesbíteni kell a nyilvántartást. A leltározási kötelezettség kiterjed a
kisértékű, és a nullára leírt, illetve a beszerzéskor egy összegben leírt kisértékű
tárgyi eszközök (50 000,- Ft alatti) leltározására.
Mennyiségi felvétel (leltározás) alapján történő leltárkészítés
Mennyiségi felvétellel (leltározással) kötelező leltározni mindazon eszközöket,
amelyekről és amelyek változásairól az Egyetem év közben folyamatosan menynyiségi, és értékbeni nyilvántartást nem vezet.
A leltározást a mérleg fordulónapjával kell végrehajtani. A mérleg fordulónapjától
eltérő időpontban végrehajtott leltározás esetében is, a mérleget alátámasztó leltárban, a mérleg fordulónapi árukészletek értékét kell szerepeltetni. A leltárral
kimutatott eltéréseket a főkönyvi könyvelésen keresztül kell vezetni.
Folyamatosan vezetett mennyiségi és értékbeni nyilvántartás alapján történő leltárkészítés
Ebben az esetben a nyilvántartás alapján állítják a leltárba a mennyiségi és értékbeni adatokat. A mennyiségi és az értékbeni adatoknak a leltárba való beállítása
előtt meg kell győződni azok valódiságáról. Az analitikus és főkönyvi nyilvántartás adatait előzetesen egyeztetni kell.
Az egyeztetést oly módon kell elvégezni, hogy az egyes összevont értékeket mutató főkönyvi számlákhoz tartozó eszközöknek, illetve forrásoknak az analitikus
nyilvántartás szerinti tételesen kimutatott mérleg fordulónapi értékeit összesíteni
kell és az így kapott értékösszeget kell összevetni a főkönyvi számla szerinti záró
értékekkel.
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Egyeztetéssel, a könyvviteli nyilvántartások alapján készíthető el a leltár, a csak
értékben kimutatott eszközök és források esetében (követelések, kötelezettségek).
A követeléseket - az értékpapírokat - az adós, a kötelezettségeket a kedvezményezett (hitelező) szervezetekkel vagy személyekkel kell egyeztetni.
Rovancs alapján vehető fel a leltárba a készpénzállomány. A fordulónapi záró
készletállományt minden esetben mennyiségi felvétel, megszámlálás alapján kell
a leltárba felvenni.
2.4. A LELTÁRAK FAJTÁI
A leltárfelvétel célja, helye és időpontja szerint az alábbi leltárfajtákat különböztetjük meg:
Teljes leltár
Az Egyetem valamennyi eszközét és forrását fajtája és eredete szerint tartalmazza,
tekintet nélkül arra, hogy azokat a leltározás időpontjában hol tárolják és azok az
Egyetem tulajdonában vannak-e. Teljes leltár készítendő csődeljárás elrendelésekor.
Részleltár
Az Egyetem eszközeinek vagy forrásainak egy-egy részéről készült leltár (pl.:
anyagok, késztermékek). Részleltárnak minősül az Egyetem egy meghatározott
területén - leltárkörzetben - található eszközökről felvett leltár is. Részleltár készül szervezeti egységek vezetőinek megváltozásakor.
Elszámoltató leltár
Az anyagilag felelős dolgozók elszámoltatására, szakszerű és gondos tevékenységük ellenőrzésére készül.
A felelős anyagszámadók, leltárfelelősök személyében, vagy beosztásában bekövetkezett változás időpontjában átadás-átvételi leltárt kell készíteni, amely mind
az átadó, mind az átvevő elszámoltatásának, illetve anyagi- és büntetőjogi felelősségének alapokmánya.
Visszaélés, bűncselekmény alapos gyanúja, vagy megállapított bűncselekmény
esetén is meglepetésszerű elszámoltató leltárt kell felvenni.
Idegen leltár
Az Egyetem területén levő (használatra, javításra, bérmunkára, megőrzése átvett)
idegen eszközökről készített kimutatás.
Az idegen eszközök - melyek csak a „0"-ás számlaosztályban szerepeltethetők.
2.5. A LELTÁROZÁS

IDŐPONTJA

Fordulónapi leltározás
A 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 37. § (1) bekezdése szerint, a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott
eszközöket és forrásokat minden évben leltározni kell. A leltározás végrehajtását
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leltárral kell alátámasztani. Ezért a leltározás végrehajtásának fordulónapja december 31.
Folyamatos leltározás
Az év végi fordulónapi leltározáson kívül még folyamatos leltározás alkalmazható
a tárgyi eszközök körébe tartozó ingatlanokra, műszaki berendezésekre, egyéb
gépekre, járművekre.
A könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kis értékű immateriális javakat és
kis értékű tárgyi eszközöket az Egyetem folyamatosan leltározza.
A leltározás előfeltételei:
• előírásszerű, naprakész, a leltározás időpontjában a könyvvitellel egyező
analitikus nyilvántartás, amelynek alapján a hiányok és a többletek azonnal
megállapíthatók és rögzíthetők,
• az azonos termékek, anyagok leltárfelvételét az Egyetem egész területén, illetőleg egy-egy különálló egységben (üzemegység, raktár stb.) megállapított
azonos időpontban kell végrehajtani,
• a folyamatos leltározásról, éves ütemtervet kell készíteni.
A leltározási ütemtervet a mérlegkészítés után, de legkésőbb április 15-ig a Leltárellenőrzési Osztályvezető készíti el és a Gazdasági Főigazgató-helyettesnek
elfogadásra előterjeszti, és azt a Gazdasági Főigazgató jóváhagyja.

3. A LELTÁRI HIÁNYOK MEGÁLLAPÍTÁSA, RENDEZÉSE
A leltározás adatait a könyvviteli nyilvántartásokkal egyeztetni és a jegyzőkönyvileg megállapított különbözetek okát (okait) kivizsgálás után rendezni kell. Leltárkülönbözet a leltározás során megállapított és az analitikai nyilvántartások szerinti
mennyiségek különbözete. A leltárkülönbözet értéke a mennyiségi különbözet
átlagáron számított értéke. Leltárhiánynak minősül - a felelősség megállapítása
szempontjából - a leltárkülönbözetnek a kompenzálható és a normalizált hiány
mértékét meghaladó része. Felelőse: Pénzügyi és Számviteli Főosztályvezető,
Számviteli Osztályvezető, Leltárellenőrzési Osztályvezető.
A kompenzálás szabálya
Leltári hiányt és leltári többletet csak abban az esetben szabad kompenzálni, ha a
többlet, illetve hiány azonos cikkcsoportba tartozó, megközelítőleg hasonló értékű, minőségű, rendeltetésű, összetéveszthető, felcserélhető és helyettesíthető általában ugyanazon raktárban tárolt készleteknél mutatkozik.
A leltárhiányért való felelősség megállapítása után a dolgozóval szemben a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. VIII. fejezete, a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. VI. fejezete, valamint a SZTE Kollektív
Szerződésének vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.
A leltárhiányt a Leltárellenőrzési Osztályvezető a leltár lezárását követő 15 munkanapon belül a Gazdasági Főigazgató-helyettes elé terjeszti. A leltárhiány számviteli rendezését a Rektor döntését követően kell végrehajtani.
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3.1. NORMALIZÁLT

LELTÁRHIÁNY

Normalizált hiánynak minősül az elkerülhetetlen természetes mennyiségi csökkenés, ami a készletek belső tulajdonságai folytán áll elő, és kezeléssel, tárolással
járó veszteség (káló, hiány).
A veszteség normái megállapíthatók a helyi viszonyok és körülmények figyelembevételével,
• műszaki számítással,
• tapasztalati becsléssel.
A kálónorma alapján nyilvántartott készletekben leltározáskor észlelt hiányt csak
a norma mértékéig lehet hiányként elfogadni.
Megállapításának felelőse: a főigazgató, és a műszaki főigazgató-helyettes.
A nyilvántartott készletet csak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén szabad csökkenteni:
• ha a készlet leltározása közvetlen felvétellel történik,
• ha a leltározott készletmennyiség és a nyilvántartás szerinti készletmennyiség között hiányt állapítottak meg,
• ha a termék készletre vétele és kiadása (azonos mértékegységben) tényleges
megszámlálással, méréssel történt,
• ha a hiány nem gondatlan (szakszerűtlen) kezelés vagy visszaélés következtében keletkezett.
3.2. A NORMÁN FEL ÜLI LEL TÁRHIÁNY
Leltárhiány a kezelésre szabályszerűen átadott s átvett anyagokban, árukban ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó
veszteség mértékét meghaladó hiány.
Az Egyetem
• anyagraktáraiban,
• munkahelyi raktáraiban,
• áruraktáraiban,
• egyéb tárolóhelyen
foglalkoztatott munkavállalóit, raktárosokat, raktári kiadókat és az egyéb kezelő
személyzetet felelősség terheli a kezelésükre bízott vagyontárgyak leltárhiányáért
a Kollektív Szerződés a munkavállalók felelősségi kötelmeire vonatkozó előírásai
alapján.

4. A LELTÁROZÁS SZEMÉLYI FELTÉTELEI
4.1. VEZETŐI FELADATOK
A Rektor a leltárak elkészíttetésével biztosítja az Egyetem kezelésében lévő vagyon védelmét biztosító törvényi előírások, rendeletek maradéktalan betartását, a
mérleg valódiságát biztosító jogszabályi előírások maradéktalan érvényesítését.
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Hatáskörébe tartozik:
a Gazdasági Műszaki Főigazgató által felterjesztett leltáreltérések számviteli
rendezésének engedélyezése.
A Gazdasági Műszaki Főigazgató felelős a leltározási tevékenység irányításáért,
ütemezéséért, az előírások betartásáért.
Hatáskörébe tartozik:
- az éves leltározási ütemterv meghatározása,
- a leltárutasítások elkészítése,
- a leltározási körzetek kijelölése,
- a leltározás központi ellenőrzése,
- a leltárfelvétel megismétlésének elrendelése,
- a leltárértékelés megszervezése,
- a leltáreltérések megállapítása, annak számviteli rendezésének felterjesztése
a rektorhoz, kompenzálás engedélyezése, ezek könyvviteli elszámoltatás, a
leltárfőösszesítő jóváhagyása,
- a leltárhiányokról, az anyagi felelősség érvényesítéséről a rektor tájékoztatása,
- döntés vagy engedélyezés a szabályzat által meghatározott esetekben.
Pénzügyi és számviteli főosztályvezető feladatai:
- a leltározás során kimutatott többletek, hiányok főkönyvi könyvelésen való
keresztülvezetéséért.
A gazdálkodási egység vezetőjének hatáskörbe tartozik:
- a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján az
egymással kompenzálható készletek tételes megállapítása,
- a szervezeti egységek részletes leltározási programjának jóváhagyása,
- a leltározási bizottság tagjainak megbízása,
- intézkedés az eltéréseket előidéző okok lehetőség szerinti megszüntetésére.
A Beszerzési Főosztályvezető leltározás előkészítésével kapcsolatos feladatai:
- a leltározás lebonyolításához szükséges műszaki feltételek és műszaki képzettségű dolgozók hatékony közreműködésének biztosítása,
- a megadott szempontok szerint a leltározás előkészítése,
- befejezetlen és félkész termelés helyes felmérésének biztosítása.
A vezetők felelőssége
Mindazok a vezetők, akiknek ez a szabályzat kötelességévé teszi a leltározással, a
leltárértékeléssel vagy ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását, felelősök
ezek határidőre történő szabályszerű elvégzéséért.
A szervezeti egység vezetője anyagilag felelős az irányítása alá tartozó egység kezelésébe adott eszközök, anyagok megőrzéséért, megóvásáért. Ennek érdekében feladata:
- a szervezeti egységen belül a vagyontárgyak kezelésének és megőrzésének
megszervezése, ellenőrzése,
- a leltárbizottság kijelölése, a megbízással járó jogok és kötelezettségek, a felelősség meghatározása,
- a szervezeti egység feladatainak ellátáshoz szükséges anyagok megfelelő
raktározási feltételeinek biztosítása, a raktárkezelési eljárásnak, a raktáros
kötelezettségeinek és anyagi felelősségének meghatározása.
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4.2. A LELTÁROZÓ

BIZOTTSÁG

Az Egyetemen leltározási tevékenységet csak bizottság végezheti megbízólevél
(2., 3., 4. melléklet) alapján. A bizottságnak legalább 3 tagból kell állnia:
- elnök,
- felelős,
- ellenőr.
Az elnököt és a felelőst a gazdálkodó egység vezetője (a Gazdasági Főigazgatóhelyettesjóváhagyásával) a leltárellenőrt (más egységtől) az egység vezetőjének javaslatára az Egyetem Rektora vagy az általa kijelölt vezető bízza meg. Szükség esetén több
bizottság is jelölhető, illetve az egység vezető kijelölhet dolgozót az adminisztrációs
stb. munkák segítésére, e személy(ek) azonban a bizottságnak nem tagjai(i).
A leltározó bizottság megbízatása a tárgyévi leltározási feladatok elvégzésére vonatkozik.
Egyetemleges felelősség terheli a leltárbizottság tagjait a leltározási szabályok
betartásáért, a leltározásba kerülő eszközök valóságának megfelelő és maradéktalan számbavételéért, az ütemtervben megjelölt időpontok betartásáért. A bizottság
felelős a leltározási bizonylatok szabályos kitöltéséért, a szakszerűség (megnevezés, mennyiségi egység, minőségi megjelölés) betartásáért.
A leltározó bizottságnak joga van zárt helyiségek, szekrények, fiókok kinyittatására, a leltározással kapcsolatos információ, felvilágosítás igénybevételére.
A leltározó bizottság tagjainak feladata
A leltározási bizottság elnöke köteles gondoskodni:
• a nyilvántartási adatok titkosságáról, elzárásáról, ahol ez van előírva,
• a leltározási fegyelem betartásáról,
• a leltározáshoz előkészített ütemterv, nyilvántartások, nyomtatványok átvételéről,
• a kitöltött, felhasznált leltározási bizonylatok, jegyzőkönyvek leltár utáni
maradéktalan leadásáról.
A leltárfelelős köteles a leltározás megkezdésének időpontját biztosítani:
• a leltározás tárgyát képező eszközök időveszteség nélküli fellelhetőségét,
• a mennyiségi felmérés eszközeit,
• mindazokat a bizonylatokat, amelyek az egyeztetett nyilvántartásban foglaltakhoz képest hitelt érdemlő eltérést bizonyítanak,
• a leltár nyilvántartások leltározás előtti átadását a leltározó bizottságok elnökének.
A leltárfelelős feládatai:
• A leltárkörzet részére a vásárolt eszközöket (anyagokat) vagy más körzettől
áthelyezett eszközöket átveszi, a bizonylatot aláírja, nyilvántartási kartonra
felvezeti a beszerzést, a kartonon megjelöli, (vagy szobaleltáron) melyik helyiségben (vagy kinél) helyezték el az eszközöket. A személyi használatra
átvett tárgyakért, azok megóvásáért kizárólagosan a használó felel.
• Személyi használat alatt az eszköz egy személy által történi kizárólagos
használata értendő, melynek célja az oktatási és kutatási munkakörülmények
javítása. Nem lehet személyi használatba adni berendezési tárgyakat (pl: bútorokat). A személyi használatba vételt bizonylatolni kell átvételi elismervénnyel, melyben az egységvezető engedélyezi a használatot az átvevő aláírásával (pontos adatai feltüntetésével) igazolja az átvételt.
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• Gondoskodik a feleslegessé vált illetve selejtes vagyontárgyak Központi
Raktárba szállíttatásáról (B. sz. ny. 11-66.).
• Vagyontárgyak eltűnését az észleléstől számított egy munkanapon belül
írásban jelenti a körülmények közlése mellett a Biztonságszervezési Osztályvezető felé.
• A berendezési tárgyakat megjelöli a megfelelő leltári (nyilvántartási) számmal.
A leltározás befejezésekor a Leltárellenőrzési Osztály központi leltárellenőre
jegyzőkönyvezi a leltárbizonylatok alapján (leltárfelvételi ív, leltárfelvételi jegyzőkönyv) a leltár eredményét.
A leltárfelelős köteles feltárni a hiány - többlet keletkezésének okait, keletkezési
körülményeit, a jegyzőkönyvben az indoklást aláírja. A felvett jegyzőkönyv alapján dönt az Egyetem jogi szakértője a felelősségrevonás, kártérítési kötelezettség
tárgyában.
A leltárellenőr feladatai:
• a leltározási előfeltételek biztosításának ellenőrzése,
• a mennyiségi felvételek helyességének és szakszerűségének ellenőrzése,
• a leltározandó, de mennyiségi felvételt nem igénylő eszközök és források
felvételének a leltározással összefüggő valamennyi számítás és értékelés helyességének vizsgálata.
A leltárellenőrök feladataik végrehajtása során tapasztalt rendellenességeket a
leltárfelelősöknek jelenteni tartoznak. Ellenőrzési tevékenységüket a megfelelő
bizonylatokon, összesítőkön aláírásukkal igazolják.
Az ellenőrzést elősegítő módszerek:
• a leltározás előkészítése során a munkálatok végrehajtásának ellenőrzése,
• a meg nem engedett készletmozgások megakadályozása,
• az azonos típusú készletek egyidejű leltározása,
• raktárak, műhelyek, leltározásához szükséges raktári rend, az anyagok, eszközök rendezettségének ellenőrzése,
• a leltározáshoz szükséges mérőeszközök biztosításának ellenőrzése,
• a leltárfelvétel előírásszerű lebonyolításának és a felvételi jegyek, ívek szabályos kezelésének ellenőrzése,
• a leltározott tárgyak, készletek megjelölésének ellenőrzése,
• a leltárfelvétel teljességének ellenőrzése, (pl. a kiadott leltárfelvételi jegyek,
ívek hiánytalan begyűjtésének vizsgálata).
r

4.3. A LELTÁRELLENŐRZÉSI

OSZTÁLY FELADATAI

• Az éves leltározási egységenkénti ütemtervek, valamint ezek összesítőinek
elkészítése és jóváhagyásra való előterjesztése.
• Javaslat bekérése a leltározási bizottsági tagok személyére, megbízólevelek
elkészítése és előterjesztése jóváhagyásra.
• A jóváhagyott megbízólevelek megküldése az egységek részére, a leltározást
megelőző egyeztetések ellenőrzése.
• Gondoskodik a leltározó bizottságok leltárfelvételi nyomtatványokkal való
ellátásáról.
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• Ellenőrzi a helyszínen az egységek leltározási folyamatait, az ütemtervek betartását, a leltározás szabályszerűségét.
• Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a vagyontárgyak meglétét.
• Megvizsgálja az elkészült és leltárbizottságok által átadott leltárfelvételi bizonylatok alaki, formai, és tartalmi szempontból, kimunkálja az eltéréseket.
• Vizsgálja a helyszínen a leltáreltérések okait, vizsgálja a felelős személy
(személyek) eltérésre vonatkozó indokait, az észrevételeket, megállapításait
jegyzőkönyvben rögzíti.
• Összesíti az egységek leltáreltéréseit, könyvelési feladást készít, illetve az eltéréseket további tárgyalásra előterjeszti.
• Felelős az egységek által visszaküldött leltárbizonylatokért.
• Napi kapcsolatban áll a Számvitel Osztállyal az analitikai nyilvántartások tekintetében.
• A bérleti szerződésekben átvett vagyontárgyakról a szerződés megkötésekor
illetve megszűnésekor készít leltárt.
• Rendszeresen tájékoztatja a gazdasági és műszaki főigazgatót az egységeknél elvégzett ellenőrzési munkákról, tapasztalatokról.
(5., 6., 7. mellékletek)

5. A LELTÁROZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
5.1. LEL TÁROZÁSISZABÁL YZA T MÓDOSÍTÁSA
Módosításra csak az Egyetem körülményeiben bekövetkező lényeges változás,
jogszabályi változások esetén, vagy a belső információs rendszer legjobb szolgálata érdekében van szükség.
5.2. A LELTÁROZÁSI EGYSÉGEK

KIJELÖLÉSE

A leltározási egységek kijelölésének összhangban kell lennie az egyes gazdasági
vezetők funkcionális működési területével azért, hogy a leltározás során jelentkező hatáskörükbe tartozó kérdésekben felelősségvállalással dönthessenek. (Pl.: hiányok, többletek feltárása során a felelősség felvetése ne legyen vitatható.) A leltározási egységeket a Gazdasági Műszaki Főigazgató jelöli ki.
5.3. A LELTÁROZÁSI ÜTEMTERV(8.sz.

melléklet)

Minden évben a leltározás megkezdése előtt leltározási ütemtervet kell készíteni.
A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell a leltározás előkészítésével, a leltár
felvételével és értékelésével, valamint ellenőrzésével kapcsolatos összes munkafolyamat megkezdésének és befejezésének tervezett időpontját, továbbá leltározási
körzetenként
- az elnök
- a felelős
- a leltárellenőrök név szerinti felsorolását.
A leltározási ütemtervet április 15-ig a Gazdasági Főigazgató-helyettes készítteti
el és hagyja jóvá.
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6. A LELTÁRFELVÉTEL-LEBONYOLÍTÁS MÓDOZATAI
6.1. A LELTÁROZÁS ELŐTTI SELEJTEZÉS
Az Egyetem gazdasági egységeinek vezetői a leltározás megkezdése előtt kötelesek területükön a meghibásodott, selejtté vált tárgyi eszközöket, készleteket elhatárolni a használatban levőktől, (minden év október 31-ig) A felesleges készletek,
selejtezésének, hasznosításának ügyvitelét külön szabályzat tartalmazza.
6.2. A LELTÁRKÖRZETEK ÉS A LELTÁROZANDÓ
LELTÁROZÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSE

ESZKÖZÖK

Minden leltározási körzetben fel kell mérni, hogy ott milyen eszközök, készletek
kerülnek leltározásra.
Az előkészítés során gondoskodni kell:
• a tárgyi eszközök, készletek elhatárolásáról,
• a saját és idegen eszközök szétválasztásáról és megjelöléséről,
• kéziraktárak rendbetételéről,
• felesleges idegen göngyölegek visszaküldéséről,
• munkahelyekről a felesleges készleteknek raktárba való visszaszállításáról,
• a folyamatos termeléshez nem szükséges, megmunkálatlan (null-műveletes)
anyagok raktári visszavételezéséről,
• a befejezett termékek raktárra szállításáról,
• az idegen helyen tárolt eszközök számbavételéről.
Felelősei a gazdálkodó egységek vezetői.
A leltározás előkészítéséért a szervezeti egységek vezetői a felelősök a következő
formában:
Vásárolt készletek és anyagok leltározásának

előkészítése

Mind a raktárban, mind a szabadban tárolt készleteket szakszerűen elő kell készíteni,
hogy a leltározás rövid idő alatt biztonsággal és zökkenőmentesen elvégezető legyen:
• a központi raktárakban tárolt új és használt eszközök elkülönítése,
• csomagolt anyagok, áruk külső burkolatán a tartalom és mennyiség feltüntetése,
• szabadban tárolt anyagok rendezése oly módon, hogy leltározás megszámlálással, fajsúly-, térfogat-, számítással stb. lehetséges legyen,
• szerszámok, vasanyagok fajtánkénti, minőség és méretek szerinti csoportosítása, zárt- és szabad tárolású készletek előírás szerinti cikkszámozása (raktári
fejlapok, jelzőtáblák használata).
Göngyölegek előkészítése és rendezése
A göngyölegek előkészítésénél, rendezésénél meg kell állapítani, hogy melyek az
idegen tulajdont képező göngyölegek, ezeket lehetőleg a fordulónap előtt vissza
kell juttatni a kibocsátóhoz. A saját göngyölegek számbavételekor külön kell kimutatni a külső cégeknél levő Egyetem tulajdonát képező göngyölegeket.
A göngyöleg érték-megállapításához már az előkészítő munka folyamán célszerű
a göngyölegeket megkülönböztető jelzéssel ellátni. Rendeltetésüknek már meg
nem felelő göngyölegeket még a tényleges felvétel előtt ki kell selejtezni.
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Munkahelyen levő tárgyi eszközök és készletek leltározásának előkészítése
Az előkészítés főbb szempontjai:
• a használatra alkalmatlan eszközök és készletek selejtezése folyamatosan, de
legkésőbb a leltár megkezdését megelőző két héttel
• a tartós, vagy ideiglenes használatra kiadott eszközöket és készleteket a leltározás idejére - ha ez a működésben fennakadást nem okoz - a raktárba viszsza kell vinni
Tartós ideiglenes használatra kiadott tárgyi eszközök és készletek
előkészítése

leltározásának

A leltározást megkezdésének időpontjára kell előkészíteni mind
- a tartós használatra, mind
- az idegen használatra
kiadott tárgyi eszközök név szerinti és cikkenkénti tételes kimutatását. Ugyancsak
el kell készíteni a leltározás időpontjára az irodák, egyéb helyiségek szobaleltárát
is.
Az eszközmozgások (forgalom) szüneteltetése
A leltározás teljességének, valamint a kettős felvétel elkerülésének biztosítása
érdekében különös gonddal kell kezelni a leltározás idején a készletmozgásokat.
Ennek érdekében a raktárakat a leltározás idejére legfeljebb 3 napig zárva lehet
tartani. Erről minden szervezeti egység vezetőjét tájékoztatni kell a Beszerzési
Főosztályvezetőnek. Ez időszakban a raktárba folyamatosan beérkező árukat elkülönítetten kell kezelni, raktárból való kivételezés csak sürgősségi esetben lehetséges.
Az idegen tulajdon elkülönítése
Az Egyetem leltárában az idegen tulajdont képező tárgyi eszközöket szerepeltetetni nem lehet. A készleteket külön leltáríveken kell tételesen szerepeltetni. A
leltározás időpontját a külső tulajdonosok felé az Egyetemnek előzetesen be kell
jelenteni és megbízottjukat a leltározáshoz meg kell hívni. A külső tulajdonosok
kérése alapján a leltározást nem csak fordulónappal lehet elvégezni.
6.3. A LELTÁRFELVÉTEL

BIZONYLATAI

A leltározási bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei:
• a bizonylat megnevezése és sorszáma,
• a bizonylatot'kiállító szervezeti egység megjelölése,
• a leltárbizottság tagjainak aláírása,
• a bizonylat kiállításának időpontja,
• a leltározott tétel megnevezése, mennyisége, (azonosítás céljából szükségszerű a leltározott tétel leírása, cikkszáma stb.).
A nyomtatványok átadás, illetve átvétele csak „Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása" kartonon lehetséges elismervény ellenében történhet. Az
Egyetem a leltározás bizonylatait legalább 10 évig köteles megőrizni.
A bizonylatok megőrzéséért a Leltárellenőrzési Osztályvezető felelős.
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A leltározási bizonylatok előkészítése
A leltár bizonylatait írógéppel, vagy golyóstollal, vagy számítógéppel kell kitölteni. A leltározásnál grafitceruza nem használható. A leltárbizonylatokkal szemben
támasztott formai követelmények:
• valamennyi rovat hiánytalan kitöltése,
• a kitöltésre nem kerülő rovatokat megsemmisítő vonallal kell áthúzni,
• leltárbizonylatok sorszámozása,
• olvasható szöveg és betűírás, a szöveg és az adatok helyesbítését a javítást
végző köteles aláírásával igazolni,
• a bizonylat kitöltőjének, illetve az abban szereplő adatok felelősének és az
ellenőröknek az aláírása (kézjegye).
A bizonylatok előkészítéséért a Leltárellenőrzési Osztályvezető felelős.
A leltározási nyomtatványok

nyilvántartása

A leltározásban felhasznált bizonylat szigorú számadási kötelezettség alá vont
bizonylatnak minősül.
A leltárfelvétel befejezése után, a leltárívek eredeti példányát - a leltár alkalmával
kiállított okmányokkal együtt - a leltárfelelős tartozik eljuttatni a Leltárellenőrzési
osztályvezetőnek. A leltárt minimálisan 2 példányban szükséges megőrizni. A
leltárívek kiértékelése a Számviteli Osztály feladata.

7. A LELTÁROZÁS VÉGREHAJTÁSA
7.1. A LELTÁROZÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEI

A leltárfelvételi íveket, jegyeket úgy kell kitölteni, hogy azokat feltűnés nélkül ne
lehessen javítani, módosítani. A leltárfelvételi ívre, jegyre beírt adatokat kaparással, radírozással javítani nem szabad. A helytelen adatokat egyszeri áthúzással és
fölé a helyes adat felülírásával, a javítást végző szignálásával kell kijavítani. A
leltárívek, a leltárfelvételi jegyek javítását igazoló aláírásokat a bizonylatokon
olyan helyen kell alkalmazni, hogy azok a bekötött példányokon is láthatóak, olvashatóak legyenek. A leltárfelvételi jegyet a kitöltés után a leltározók mindannyian - az erre kijelölt helyen - aláírják. A leltári nyomtatványokat - az abban
foglaltak helyességének igazolásaként - alá kell írni:
• a leltárjegyet és a leltárnyitó, leltárzáró jegyzőkönyvet a közreműködő dolgozóknak, a leltáríveket a leltározó bizottság tagjainak.
A leltározás során:
• a felleltározandó mennyiséget méréssel, számlálással, súly- vagy térfogatszámítással kell megállapítani,
• leltározónak a leltározott eszközök azonosítási adatait (minőségét, méretét,
leltári számát, típusát), mennyiségét és mennyiségi egységét a leltári bizonylatokon a számbavétellel egyidejűleg rögzíteni kell,
• ellenőrizni kell a leltározott készletek teljes körűségét,
• a leltárbizonylatokat alá kell írni,
• a leltározott eszközt, amennyiben szükséges és ésszerű meg kell jelölni,
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• a teljes körű leltározás vagy a leltározás egy részének befejezése után a leltározás teljességét le kell ellenőrizni,
• a bizonylatokat a leltárösszesítő elkészítése érdekében csoportosítani kell,
• el kell készíteni a leltárösszesítőt,
• a leltározás és fordulónap közti eszközmozgást meg kell állapítani és fel kell
vezetni,
• a könyv szerinti készlettel szemben a hiányt vagy a többletet meg kell állapítani és fel kell vezetni,
• a leltárösszesítőt össze kell olvasni az érdemileg és számszakilag ellenőrzött
leltárbizonylatokkal és alá kell írni,
• leltárjegyzőkönyvet kell felvenni, alá kell írni és csatolni kell hozzá a leltárösszesítőt,
• valamennyi felhasznált és felhasználatlan vagy rontott leltárbizonylattal el
kell számolni.
A leltározás valódiságáért a leltározási bizottság felelős. A leltározás teljességének biztosítása érdekében
• a leltározandó eszközök leltározását azok területi elhelyezésének sorrendjében célszerű elvégezni,
• a leltározott eszközöket el kell különíteni,
• a leltározott eszközöket tételszám szerint kell ellenőrizni.
• A minőség, méret, teljes körűség megállapításáért és a mennyiségi számbavétel helyességéért a leltározók felelősek. A leltárfelvétel befejezése után a
leltározó csoportnak ismételten meg kell arról győződni, hogy:
- a leltározásnál minden eszközt teljes mennyiségben számításba vettek-e,
- a kiadott leltárbizonylatok kivétel nélkül megvannak-e,
- a leltárbizonylatok a tartalmi és formai követelmények megfelelnek-e.
A leltározás a leltáijegyzőkönyv felvételével, aláírásával és a leltárbizonylatoknak
a bizonylatfelelősnél történő elszámoltatásával fejeződik be.
7.2. AZ IMMA TERIÁLIS JA VAK LELTÁROZÁSA
Fogalmi meghatározás
Az immateriális javak a befektetett eszközök csoportjába tartoznak. Az ide besorolt eszközök az Egyetemi tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálják. A mérlegben értékkel felvételre kerülő immateriális javak olyan forgalomképes dolgok, vagy jogok, melyek az Egyetemi tevékenységet segítik. Az ebbe a
csoportba tartozó eszközök nem tárgyiasultak, nem foghatók meg, értékük szerződés, számla, önköltségszámítás alapján határozható meg. Az ezekkel kapcsolatosan felmerült közvetlen költségeket az immateriális javak között kell aktiválni.
A leltározás általános előírásai
Az immateriális javakról - természetüknél fogva - csak értékbeni nyilvántartást
kell vezetni. A számviteli törvény szerint a mérlegtételeket leltárral kell alátámasztani. A leltár készítésekor az immateriális javakat a számviteli alapelveknek
megfelelően vezetett analitikus nyilvántartásokból kell a mérleg fordulónapja szerinti értéken a leltárba felvenni.
Felelőse a Számviteli Osztályvezető, Leltárellenőrzési Osztályvezető.
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7.3. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS BERUHÁZÁSOK

LELTÁROZÁSA

Fogalmi meghatározás
Tárgyi eszközök azok az Egyetemi tevékenységet közvetlenül, vagy közvetetten
szolgáló, rendeltetésszerűen használatba vett (aktivált), tárgyiasult (dologi) eszközök, amelyek az Egyetemi tevékenységet rendszeres használat mellett tartósan,
legalább egy éven túl szolgálják. A tárgyi eszközök biztonságos üzemeltetéshez,
rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési árban érvényesített értéke is beszerzési költség (beszerzési ár). A tárgyi eszközöknél értéket növelő beszerzési költségeként kell figyelembe venni a meglevő
tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartalmának növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló felújítási munka költségét is, kivéve a
tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási,
karbantartási munka költségeit. A térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül)
átvett eszköz beszerzési ára az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti (piac forgalmi) érték, illetve az ajándékként, továbbá a többletként fellelt eszköz esetében
az eszköznek az állományba vétel időpontjában meglevő piaci értéke.
A tárgyi eszközök csoportosítása és leltározásának gyakorisága:
• Ingatlanok (l.sz. melléklet)
- földterület,
- telek,
- telkesítés,
- erdő,
- ültetvény,
- épület, önálló épületrész,
- egyéb építmény.
• Műszaki berendezések, gépek,járművek (l.sz. melléklet):
- erőgépek, erőművi berendezések,
- műszerek, szerszámok,
- szállítóeszközök, hírközlő berendezések,
- számítástechnikai eszközök,
- járművek (l.sz. melléklet)
• Egyéb berendezések, felszerelések járművek (l.sz. melléklet), melyek az
Egyetemi tevékenységet tartósan, általában közvetett módon szolgáló berendezések:
- gépekjárművek
- berendezések,
- irodai, igazgatási felszerelések,
- üzemi és üzleti felszerelések,
- berendezési tárgyak.
• Beruházások (l.sz. melléklet):
A mérlegben beruházásként kell kimutatni azt a beszerzett, előállított (előállítás folyamatában levő tárgyi eszközt, amely még nem került aktiválásra,
üzembe helyezésre, használatbavételre. A beszerzett előállított tárgyi eszköz
értéke az üzembe helyezésig az eszköz rendeltetésszerű használatba vételéig
marad a beruházások között.
Amennyiben a beruházást rendeltetésszerűen nem veszik használatban, nem
helyezik üzembe, akkor a tárgyi eszközt a beruházások értékesítéséig, az ap-
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portként történő átadásig, a selejtezésig, a feleslegessé válás rögzítéséig, az
értéke teljes lecsökkenésének dokumentálásáig kell a beruházások nyilvántartásában kimutatni.
A leltározás általános előírásai
Az Egyetem az értékcsökkenés megtervezése során az évenként elszámolandó
értékcsökkenés összegét a nyilvántartásokon rögzíti és rendelkezik azzal a menynyiségi és értékbeni nyilvántartással, amely megfelel a leltárkészítést megalapozó
követelményeknek. így a leltár készítésekor a tárgyi eszköz a számviteli alapelveknek megfelelően vezetett analitikus nyilvántartásból a mérleg fordulónapján
meglevő értékükön kerülnek be a leltárba. A tárgyi eszközökre a 7. számú melléklet előírásai vonatkoznak.
Felelőse a Számviteli Osztályvezető, Leltárellenőrzési Osztályvezető.
7.4. A BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, FORGÓESZKÖZÖK
KIMUTATOTT ÉRTÉKPAPÍROK LELTÁROZÁSA

KÖZÖTT

Fogalmi meghatározás
A Szt. előírásaiból következően a befektetett eszközök között is és a forgóeszközök között is szerepelhetnek az értékpapírok. A minősítés a Pénzügyi és számviteli főosztályvezető feladata. Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell
a befektetett eszközök, illetve forgóeszközök közé sorolni.
A leltározás általános előírásai
A befektetett pénzügyi eszközöket, a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat a nyilvántartással való egyeztetés útján kell leltározni.
Felelőse a Számviteli Osztályvezető, Leltárellenőrzési Osztályvezető.
7.5. A KÉSZLETEK

LELTÁROZÁSA

Fogalmi meghatározás
A készletek között csak azokat az eszközöket szabad kimutatni, amelyek az Egyetemi tevékenységet egy évnél rövidebb ideig szolgálják, azaz egy éven belül felhasználásra, értékesítésre, vagy átalakításra kerülnek. A beszerzési költség részét
képezi az eszközök beszerzéséhez szorosan kapcsolódó:
- fizetendő (fizetett) illeték,
- a vámárut terhelő vámköltségen kívüli vámteher,
- az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó,
- a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,
- egyéb hatósági, igazgatási, szolgáltatási eljárási díjak (környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj).
A Tanüzemi leltározás speciális előírásai
- az állatok leltározására vonatkozóan:
• tenyészállatok darabban,
• növendék állatokat darabban és tömegben,
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• hízó állatokat darabban és tömegben,
• egyéb állatok leltári felvétele darabban és tömegben történik.
- a befejezetlen növénytermelés az ún. mezei leltárra vonatkozóan:
• leltározni kell a tárgyidőszak végén a táblákon kintlévő megelőző év(ek)ben keletkezett kultúrák és az elvégzett munkaműveletek ráfordításait, melyek a tárgyidőszakot követő év(ek) termelésének érdekében történt(ek).
Értékelve a főkönyvi és ezzel egyeztetett analitikus nyilvántartások könyvszerinti értékén történik.
Készlettel kapcsolatos fogalmak
1. Felesleges (immobil) készletek:
• melyek a megállapított maximális készletnorma szerinti készletmennyiséget
meghaladják,
• melyből felhasználás hat hónapon át egyáltalán nem, vagy csak a készlethez
viszonyítva egész csekély mértékben történik, kivéve ha a készlet terv szerint hat hónapon belül felhasználásra kerül,
• a tartalék alkatrészek közül az a készlet, amelyet a gazdálkodó egység vezetője annak nyilvánít,
• az értékesítésre előállított kész-, félkész és befejezetlen termékek közül az, amelyre az Egyetemnek megrendelése vagy szállítási szerződése nincs és amely készletet elkészítéstől számítva legalább három hónap óta nem tudott értékesíteni,
• feleslegesnek kell tekinteni azokat a készleteket is, amelyeket a gazdálkodó
egység vezetője nélkülözhetőnek (feleslegesnek) nyilvánít.
2. Selejt
A Selejtezési Szabályzatban meghatározott készlet.
3. Értékesebb készlet
Értékesebb készletek általában olyan készletek, amelyeknél már kisebb menynyiség is összegében jelentős értéket képvisel. Ezen készleteknél a norma szerinti súlycsökkenést is fokozott körültekintéssel kell ellenőrizni és a legkisebb
hiány esetén is felelősségre vonást kell alkalmazni, (pl.: nemesfémek, gyógyszerek, narkotikumok, drága vegyszerek stb.).
A leltározás általános előírásai
• A készletekre vonatkozóan a leltár tételesen ellenőrizhető módon kell, hogy
tartalmazza az Egyetem készleteit mennyiségben és értékben.
• A leltárban a készleteket készletféleségenként kell csoportosítani, külön
jegyzékben az immobil készleteket.
• A leltározást minden évben el kell végezni abban az esetben, ha az Egyetem
mennyiségi nyilvántartást nem vezet, vagy azt nem folyamatosan vezeti.
• A leltározást - a mérleg fordulónapjával - kell elvégezni, illetve a leltárban a
fordulónapon meglevő készletet kell szerepeltetni.
• Selejtes készleteket teljes értékűként állományba venni nem lehet.
Kötelező leltározni december 31-i fordulónappal:
- az Egyetem saját készleteit,
- a bérmunkára (feldolgozásra) és javításra átvett készleteket,
- az Egyetem birtokában levő, más gazdálkodó tulajdonát képező készleteket.
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7.6. KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK

LELTÁROZÁSA

Fogalmi meghatározás
A Szt. bekezdése szerinti 29. §. A követelések azok a különféle szállítási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzformában kifejezett fizetési
igények, amelyek az Egyetem által már teljesített, a másik fél által elfogadott,
elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéshez, kölcsön nyújtáshoz, előlegfizetéshez, veszteségtérítéshez kapcsolódnak. A mérlegbe csak az adós által elismert követelés állítható be.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
Vevőkkel szembeni követelésként az áruszállításból, szolgáltatás teljesítésből
származó, általános forgalmi adót is tartalmazó követelés mutatható ki. Vevőkkel
szembeni követelésként csak olyan követelés mutatható ki, amelynek alapjául
szolgáló teljesítés megtörtént és amelyet az adós (vevő) nem kifogásolt (azaz elismer). A vevőkkel szembeni követelések kimutatásának alapbizonylata az adós
(vevő) által elismert teljesítésről kiállított számla.
A követeléseket célszerű az alábbi csoportosítás szerint minősíteni:
1. elismert,
2. kétes követelések, peresített követelések,
3. behajthatatlan követelések.
Az áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó követeléseket a leltárba az
analitikus nyilvántartásban (folyószámla kivonat) szereplő értékadatok alapján
kell felvenni. A leltári nyilvántartásba felvett adatok valódiságát folyószámla
egyeztetéssel kell igazolni a fordulónapot követően oly módon, hogy a visszaigazolások még átvezethetőek legyenek. Az egyeztetés módszere a vevőnek küldött
egyeztető megkeresés, hivatalos levél formájában. Ha a vevő nem ismeri el a közölt követelést, az eltérést a mérlegkészítés időpontjáig kell rendezni, a nyilvántartásokat az elfogadott módosításokkal javítani kell. A vevői követeléseket a leltárban egyedileg kell kimutatni.
Felelőse: Pénzügyi Osztályvezető, Jogi Osztályvezető.
A leltározás általános előírásai
A Szt. előírásai szerint a követelésekre vonatkozóan az éves beszámoló elkészítéséhez
olyan leltár összeállítását írja elő, amely tételesen (adósonkénti) és ellenőrizhető módon
(az adósokon belül számlánként) tartalmazza a követeléseket értékben. A követeléseket
a leltár összeállítását megelőzően egyeztetéssel kell ellenőrizni. Ezen egyeztetés alatt:
1. pénzintézettel szembeni követelés esetén az egyenlegek (számlakivonatok)
alapján történő egyeztetést,
2. más vevőkkel szembeni követelés esetén a vonatkozó számlákkal való egyeztetést,
3. költségvetéssel kapcsolatos követelés esetén az adóelszámolásról szóló bizonylatokkal, illetve az adóbevallással történő egyeztetést,
4. munkavállalókkal szembeni követelés esetén az analitikus nyilvántartásoknak a
könyvviteli számlákkal való egyeztetést
kell érteni.
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Kötelezettségek
Azok a szállítási, vállalkozói, szolgáltatási és egyéb szerződésből eredő, pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, az Egyetem által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz pénznyújtáshoz kapcsolódnak. A kötelezettségek hosszú- és rövid lejáratúak.
A kötelezettségeket a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások, valamint
a követelésekre vonatkozó okmányok egyeztetése alapján kell leltározni.
Szállítók leltározása
A szállítókkal szembeni kötelezettségeket a leltárba (folyószámla kivonat) tételesen, szállítónként kell felvezetni. A felvett értékadatok valódiságát egyeztetéssel
(folyószámla egyeztetés) kell igazolni. A mérlegbe csak egyeztetett, elismert adatok kerülhetnek. Az egyeztetés a főkönyvi számláknak az analitikus nyilvántartásokkal, vagy a könyvelés helyességét igazoló okmányokkal (bankkivonatok,
egyeztető levelek, számítások stb.) való összehasonlítását, továbbá a vevővel, az
adóssal, illetve a hitelezővel, a szállítóval történő egyeztetést is jelenti.
Az Egyetemen a fordulónapot követően oly módon kell egyeztetni minden
1 000 000,- forint feletti szállítói tartozást, hogy a visszaigazolások még átvezethetők legyenek. A szállítókat hivatalos levél formában értesíteni kell.
Felelőse: Pénzügyi Osztályvezető, Jogi Osztályvezető.
7.7. A PÉNZESZKÖZÖK

LELTÁROZÁSA

Pénzeszközök csoportosítása értelmében a készpénz, a csekkek, továbbá a bankbetétek értékét foglalják magukban.
Csoportosításuk:
- a pénztárkészlet,
- a valutakészlet,
- az év végén az Egyetem birtokában levő csekkek,
- az elszámolási betétszámlák,
- az elkülönített betétszámlák,
- a devizabetét számlák,
- az átvezetési számlák.
A pénzeszközök leltározását minden évben december 31-vel a könyvelési adatok
egyeztetésével és pénztári rovancsolással kell elvégezni. Amennyiben a pénzeszközök leltárba a nyilvántartási érték alatt kerülnek, akkor a leltári érték és a nyilvántartási érték különbözetét ráfordításként kell elszámolni.
Pénztár leltározása
A pénztári pénzkészletet a tárgyév utolsó munkanapján számlálással kell ellenőrizni és a fellelt összeget a könyvelési adatokkal egyeztetni kell. A mérleg fordulónapján a pénztárban levő készpénz összegét - ideértve a külföldi fizetési eszközöket is - a pénztárkönyvvel egyezően kell a mérlegbe felvenni. Ideértve a kiskasszában lévő állományt is. Az Egyetemen csak a Pénzügyi Számviteli Főosztályon működik a Főpénztár.
Felelőse: Pénzügyi Számviteli Főosztályvezető
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Csekkek leltározása
A csekkek számlához kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni, ebben a
csekkeket fajtánként és devizanemenként csoportosítva tételesen ki kell mutatni.
A leltározás során az analitikus nyilvántartás adatait a főkönyvi könyveléssel
egyeztetni kell. Leltározás szempontjából csekknek kell tekinteni:
- a csekk-kártyát,
- a hitellevelet,
- az utazási csekket,
- a kereskedelmi hitellevelet.
A valutában kifejezett csekk értékelésénél a valutapénztár készletére vonatkozó
értékelési szabályokat kell alkalmazni.
Felelőse: Pénzügyi Számviteli Főosztályvezető.
Bankszámlák leltározása
A bankszámlákat pénzintézetenként kell megnyitni és vezetni. A forintban elhelyezett bankbetétek értékét a mérleg fordulónapján a pénzintézetnél elhelyezett
betétek bankkivonattal egyező értéken, a devizaszámlán elhelyezett devizabetétek
forintértékét a számviteli törvény szerint meghatározott, ellenőrzött könyv szerinti
értéken kell a mérlegbe beállítani.
Felelőse: Pénzügyi Számviteli Főosztályvezető
7.8. AKTÍV ÉS PASSZÍV FÜGGŐ BE VÉTELEK ÉS KIADÁSOK
A leltározás általános előírása
A függők összegeit bizonylatokkal (számla, számítási melléklet, határozat stb.)
kell alátámasztani.
Felelőse: Pénzügyi Számviteli Főosztályvezető
A függők leltározása a (december 31-i) fordulónapra összeállítandó leltár lezárása
előtt a vonatkozó forgalmi bizonylatok felülvizsgálatával és az érintett nyilvántartások egyeztetésével történik.
Felelőse: Pénzügyi Számviteli Főosztályvezető

8. A LELTÁRAK ÉRTÉKELÉSE
A szervezeti egység összesített leltáradatait a Számviteli Osztály egyezteti a központi nyilvántartás adataival, és megállapítja a leltáreredményt, amely lehet
- egyező leltár,
- leltártöbblet és
- leltárhiány.
A megállapítások jegyzőkönyvét a Leltárellenőrzési Osztályvezető elkészítteti és
a 3. pont alapján intézkedik. A leltáreredményről a felvétel befejezését követő 30
napon belül értesíti a szervezeti egység vezetőjét.
A számviteli törvényben kötelezően előírt valódiság alapelvét „a mérleg alátámasztása leltárral" elvének végrehajtása elégíti ki.
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9. LELTÁRAK ELLENŐRZÉSE
• A leltárak ellenőrzését, koordinálását a Leltárellenőrzési Osztály végzi (lásd
4.3. pont).
• Az Egyetem Belső Ellenőrzési Osztálya ellenőrzi az érvényes Leltározási
Szabályzat előírásainak betartatását.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
• Jelen Szabályzatot az Egyetemi Tanács a 2001. március 12-i ülésén hozott
40/2001. számú határozatával elfogadta.
• A jelen Szabályzat az Egyetemi Tanács 2004. december 20-i ülésén hozott
280/2004. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben foglalt szöveget tartalmazza.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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1. számú

melléklet

LELTÁRFELVÉTELI MÓDOK ÉS IDŐPONTOK
I. Befektetett eszközök
Sorszám
1.

Megnevezés
Immateriális javak

A leltárfelvétel módja
egyeztetéssel

Megjegyzés
az analitikus nyilvántartásban levő értékek azonosításával

2. Tárgyi eszközök
2.1.

Ingatlanok

2.1.1.

Termőföld

2.1.2.

Telkek

2.1.3.

Épületek

2.1.4.

Egyéb építmények

2.2.

Gépek, berendezések, felszerelések és egyéb eszközök

2.2.1.

Gépek, berendezések, felszerelések

2.2.2.

Képzőművészeti alkotások

2.3.

Járművek

2.4.

Beruházások

egyeztetéssel

egyeztetéssel a telekkönyvi
adatokkal, az ingatlannyilvántartási adatokkal,
a helyszínrajzokkal a térképekkel

2 évente tételes leltár

mennyiségi felvétellel

a nyilvántartástól függetlenül, azzal való utólagos
összehasonlítással

2 évente tételes leltár

egyeztetéssel

nyilvántartásokkal való egyidejű összehasonlítással

évente tételes leltár
2.5.

Beruházásra adott előlegek

egyeztetéssel

az analitikus nyilvántartás
egyeztetésével

2.6.

Tenyészállatok

2 évente tételes leltár menynyiségi felvétellel

a nyilvántartástól függetlenül, azzal való utólagos
összehasonlítással

3.

Befektetett pénzügyi eszközök

egyeztetéssel

az analitikus nyilvántartás
egyeztetésével

4.

Bérbe, javításba adott eszközök

leltározása a megfelelő eszközcsoporttal egyezően, a bérleti időszak alatt a leltárbizonylat a bérbevevő átvételi
elismervénye

5.

Bérbe javításba vett eszközök

a bérbeadó megkeresése alapján megadott fordulónappal,
mennyiségi felvétellel, elkülönítetten
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II. Készletek
Sorszám

Megnevezés

A leltárfelvétel módja

Megjegyzés

1.

Raktári készletek

2.

Úton lévő vásárolt készletek egyeztetéssel

számla, szállítójegy, egyéb
rendelkezésre álló adatok
alapján

3.

Alvállalkozói teljesítmények

egyeztetéssel

számla, szállítójegy, egyéb
rendelkezésre álló adatok
alapján

4.

Saját termelésű készletek

4.1.

Termékek

mennyiségi felvétellel

nyilvántartásoktól függetlenül felvétellel

4.1.1.

Késztermékek (állati termékek, saját termelésű takarmányok)

4.1.2.

Növendék-, hízó- és egyéb
állatok

4.1.3.

Befejezetlen termelés és
félkész termékek

3.2.

Szolgáltatások

egyeztetéssel

5.

Bérmunkára (feldolgozásra)
és javításra átvett készletek

a bérmunkátjavítást végeztető vállalkozó megkeresése
alapján megadott fordulónappal, mennyiségi felvétellel

mennyiségi felvétellel

mennyiségi felvétel

nyilvántartásoktól független
felvétellel

nyilvántartásoktól függetlenül

az analitikus nyilvántartás
alapján

III. Egyéb e s z k ö z ö k
Sorszám

A leltárfelvétel módja

Megnevezés

Megjegyzés

1.

Követelések

1.1.

Vevőkkel szemben támasztott követelés

a vonatkozó számlák és
egyeztető levél alapján

1.2.

Költségvetéssel kapcsolatos
követelés

adóelszámolásról szóló
bizonylatok, III. adóbevallások alapján stb.

egyeztetéssel
1.3.

Pénzintézettel szemben
támasztott követelés

egyenlegközlők (számlakivonatok) alapján

1.4.

Munkavállalókkal szemben
fennálló követelés

az analitikus nyilvántartások
alapján

2.

Értékpapírok

3.

Pénzeszközök (forint és deviza)

3.1.

Pénztárak

egyeztetéssel vagy rovancscsal

rovanccsal

az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetéssel

az analitikus nyilvántartással vagy utólagos összehasonlítással
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Sorszám

A leltárfelvétel módja

Megnevezés

3.2.

Költségvetési bankszámlák

3.3.

Idegen pénzeszközök számlái

egyeztetéssel

Megjegyzés
az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetéssel

IV. Kötelezettségek
Sorszám

1.

Megnevezés
Rövid lejáratú kötelezettségek

2.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A leltárfelvétel módja

egyeztetéssel

Megjegyzés

az analitikus nyilvántartással való összehasonlítással

A leltár elkészítésének lehetséges módjai, ha az analitikus nyilvántartás
megfelelően egyeztethető
I.
II.

Befektetett eszközök
Készletek

III.

Egyéb eszközök

III.1.

Követelések

III.2.

Értékpapírok, pénzeszközök

IV.

Kötelezettségek

az analitikus nyilvántartás a leltár alapja

az analitikus nyilvántartás a leltár alapja
az analitikus nyilvántartás tölti be a leltár szerepét
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2. sz. melléklet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
SZEGED
/20

Egys. sz.:

MEGBÍZÓLEVÉL

Megbízzuk

-t, hogy a
gazdálkodó egységünknél

megtartandó 20

évi leltározás során lássa el az
elnöki

teendőket.
A leltározást az Egyetem érvényes Leltározási Szabályzata, valamint a
/20

sz. gazdasági főigazgató-helyettesi utasítás sze-

rint kell végrehajtani.

Szeged, 20.... év

hó

nap

P. H.

P. H.

gazdasági

főigazgató-helyettes

Leltározandó eszközök:

Nyilvántartásba vettem:
20

év

hó

gazdálkodó egység vezetője

nap

Leltározás ütemezése:
központi

leltárellenőr
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3. sz. melléklet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
SZEGED
./20

Egys. sz.

MEGBÍZÓLEVÉL

Megbízzuk

-t, hogy a
gazdálkodó egységünknél

megtartandó 20

évi leltározás során lássa el a
leltárfelelősi

teendőket.
A leltározást az Egyetem érvényes Leltározási Szabályzata, valamint a
/20

sz. gazdasági főigazgató-helyettesi utasítás sze-

rint kell végrehajtani.

Szeged, 20.... év

hó

nap

P. H.

P. H.

gazdasági főigazgató-helyettes

Nyilvántartásba vettem:
20

év

hó

gazdálkodó egység vezetője

Leltározandó eszközök:
nap

Leltározás ütemezése:
központi

leltárellenőr
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4. sz. melléklet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
SZEGED
/20

Egys. sz.:

MEGBÍZÓLEVÉL

Megbízzuk

-t, hogy a
gazdálkodó egységünknél

megtartandó 20

évi leltározás során lássa el a
leltárellenőri

teendőket.
A leltározást az Egyetem érvényes Leltározási Szabályzata, valamint a
/20

sz. gazdasági főigazgató-helyettesi utasítás sze-

rint kell végrehajtani.

Szeged, 20.... év

hó

nap

rektor

Nyilvántartásba vettem:
20

év

hó

Leltározandó eszközök:
nap

Leltározás ütemezése:
központi leltárellenőr
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5. sz. melléklet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
SZEGED
LELTÁROZÁSI
Felvéve 20

év

314-

JEGYZŐKÖNYV

hó

-n az SZTE működési területén a

sz. ütemtervben felsorolt

sz.

körzetben a

gazdasági egységnél

elvégzett l e l t á r o z á s r ó l .
Leltározott eszközök megnevezése:

Felhasznált 1. bizonylatok száma
(-tói, - ig)

A leltárfelvétel ideje: 20

év

hó

-tói

hó

-ig.

Büntetőjogi felelőségünk tudatában kijelentjük, hogy a leltárfelvétel tényleges
felmérés, számlázás alapján történt, a leltárbizonylaton feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

a leltárbiz. elnöke

leltárfelelős

leltárellenőr

A leltárfelvétel teljeskörű és szabályszerű volt, a leltárfelvételt elfogadom.
A HIÁNYTÖBBLETTEL kapcsolatosan (stb.) az alábbi megjegyzést teszem:

P. H.

gazdálkodó egység vezetője
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6. sz. melléklet

Leltáreltérési kimutatás

Oldal.

A költségvetési szerv neve vagy
bélyegzője

Szintetikus számla

1*

Pl
1

I

Ellenőrizte

száma
20

I 1 N*

Kiállította

Kiállítás elte

megnevezése

Anyag, fogyóeszköz, munkaruha
és személyi felszerelés

Tóbblet

megnevezése

nyilvántartási
száma

;

2

3

4

hó... n.

Hiány

mennyiség
5

6

Többlet

Átlagár

f

Ft
7

|

Hiánv

ériéke
Ft

f
8

<

Ft
9

Eltérés róvid
indoklása

10
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7. sz. melléklet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
SZEGED
JEGYZŐKÖNYV
Felvéve 20

év

hó

-n az SZTE működési területén a

sz. ütemtervben felsorolt

sz.

körzetben a

gazdasági egységnél
év

hó

-ig végzett

leltározás
alkalmával megállapított eltérésekről.
Az eszközök megőrzéséért felelős indoklása:

leltárfelelős

Az indoklást elfogadjuk.

központi leltárellenőr

gazdálkodó egység vezetője

8/a sz .melléklet

LELTÁROZÁSI ÜTEMTERV ÖSSZESÍTŐ

ÉVRE
(Z>

Leltárkörzet sz.

TanszékSegység
megnevezése

Tárgyi
eszközök

N

Ingatlanok

Járművek

Raktárak készletei

Leltározási Bizottság

a
oo
«
a.
H
c
a.
o
3
iv:
$a
m
8
3
r

I

cn
&
a&
vj*

1

3
öt
£
a>
r-t
a
oj

U)

8/b sz .melléklet

15

Sztk. Pénzint. kapcs.
Tart.-Köv.

Pénztárak

Minták,
makettek
eszközei

Dolgozói
fogyóeszk.

14

F
E

F
Mf, Nyf

Fo
Mf

10

11

12

13

F
Mf, Nyf

E

F
E

eszköz

nov.

Fo
Mf, Nyf
nov

Fo
Mf

E

Fo

2.

c
<0
<n
o
e
o

3.

je

1.

A leltárfelvétel módia
Fo
Fo
Mf, Nyf
Mf
A leltárfelvétel ideie

N
C
O
a
CD

4

/

9

Szoc. szerv
kapcs
fennt.-Köv.
Munkaváll

M-helyi
fogyóeszk.
göngyöleg

F
Mf

8

Befejezett
beruházás

Járművek

Fo
Mf

Fo
Mf

7
Kölcsön

ÉVRE

Kézirakt.
készletei

6

Raktárak
készletei

5

Kísérletkutatással
létrehozott
eszközök

4

kapott

3

adott

2

Gépek,
berendezések
használatban

Leltárszakaszok

1

Ingatlan

LELTÁROZÁSI ÜTEMTERV

co
<0

év
IV. né

dec. 31.

Magyarázat
E = egyeztetés
F = fordulónap
Mf = mennyiségi felv
Nyf = nyilvántartástól függetlenül
Fo = folyamatos felv.

I. Leltárbizottság
Elnök
Ellenőr
Felelős
Tag

IV. né.

dec. 30.

dec 31.

II. Leltárbizottság:

szept. 30./
nov. 30.

dec. 31.

dec. 31.

Nyilvántartásba vette:
..-n

aláírás
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9. sz. melléklet

200

LELTÁRÖSSZESÍTŐ
fordulónapi év végi leltározás

Kar/Önálló egység neve:

A csatolt leltáríveken a leltár szerinti mennyiséget feltüntették, kiértékelésre és
jegyzőkönyvezésre beküldve SZTE GMF Leltárellenőrzési Osztályára.

P.H.

Kar/Önálló egység vezetője

Összefoglaló leltárfelelős
(csatolt leltárkörzeteknél)

Ellenőr más karról/egységről

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

HABILITÁCIÓS

SZABÁLYZATA

Szeged, 2005.

Tartalom

I. Általános rendelkezések
II. A Szegedi Tudományegyetemi Habilitációs Bizottság

3

III. A habilitációs eljárás lefolytatására létrehozott szakbizottságok

5

IV. Habilitációs eljárás lefolytatása
V. Az eljárás nyilvános része
VI. A habilitáció odaítélése
VII. A habilitációs oklevél j o g o k és kötelességek
VIII. Az egyetemi magántanári cím adományozásának rendje

9

IX. Záró rendelkezések
A Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Szabályzata mellékletei

11

1

I. Általános rendelkezések
Szab. I.
Tv. 25. § (1) A habilitáció az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése.
Tv. 26. § (5) A habilitációs eljárás részletes szabályait az egyetem szabályzata állapítja meg.
(1) Az egyetem habilitációval ismerheti el annak oktatói és előadói képességét,
valamint tudományos teljesítményét, aki
a) valamely tudományágban széles körű áttekintésről és korszerű tudományos
szakismeretről tesz bizonyságot;
b) ismereteit áttekinthető, elsajátítható, logikus rendszerbe tudja foglalni;
c) rendszerbe foglalt ismereteit szóban (előadásban) és írásban (jegyzetben,
tankönyvben, szakkönyvben) át tudja adni, azaz tananyagformáló és ismeretátadó készség birtokában van;
d) a habilitációs pályázatban megjelölt tudományágban legalább négy féléven
keresztül tartott tantárgyi (graduális vagy posztgraduális) egyetemi, főiskolai előadásokat olyan tantárgyból, melyből hallgatóit vizsgáztatta (az orvostudományi centrum intézményeit illetően a tantárgyi előadás időkövetelményei és a vizsgáztatás tekintetében a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint a szakbizottság eltérően rendelkezhet);
e) a PhD-fokozat megszerzése után legalább öt évet dolgozott szakterületén,
és hozzájárult valamely tudományág fejlesztéséhez eredményekkel (felismerésekkel, alkotásokkal), és ezzel bizonyította képességét a tudomány önálló művelésére;
f) rendszeres, magas szintű szakirodalmi tevékenységet folytat hazai és külföldi szaklapokban, előadásokkal részt vesz tudományos rendezvényeken;
g) tudását és vitakészségét anyanyelvén kívül idegen nyelven is képes bizonyítani;
h) a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben tevékenyen részt vesz;
i) megfelel a 9. sz. mellékletben megadott szakbizottsági feltételeknek.
(2) A habilitáció az egyetem által a habilitációs bizottság döntése alapján kiadott oklevélben megjelölt tudományágra szól, és feljogosít a tudományág körében önálló
egyetemi előadások (kollégiumok) rendszeres meghirdetésére (venia legendi).
Szab. 2.
Tv. 25. § (2) A habilitácós eljárás megindítását kérheti bárki, aki
a) doktori fokozattal rendelkezik, és
b) megfelel a 14. § (1) bekezdése a)-c) pontjaiban meghatározott feltételeknek.
(Tv. 14. § (1) Felsőoktatási intézményben oktató, illetve tudományos kutató
az lehet, aki
a) egyetemi oklevéllel rendelkezik;
b) büntetlen előéletű és cselekvőképes;
c) az intézményi oktatói, tudományos kutatói, illetve művészeti
alkotói követelményeknek - beosztásához mérten - megfelel.]

2

A Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Szabályzata/.számúmelléklete

(1) A habilitációs eljárás megindításának alapjául szolgáló doktori fokozattal
kapcsolatban - egyebek mellett - alkalmazni kell - a Tv. 118. § (1) és (2) valamint a 120. § (2) bekezdésében foglaltakat.
(Tv. 118 § (1) Az 1984. szeptember 1-je előtt doktori eljárás alapján szerzett,
illetőleg e nap előtt engedélyezett doktori cselekmények alapján később megszerzett egyetemi doktori cím továbbra is viselhető.
(2) Az a személy, aki 1984. szeptember 1-je után egyetemi tudományos fokozatot (doctor universitatis) szerzett, továbbra is
használhatja „dr. univ." megjelölést.
Tv. 120. § (2) A felsőoktatási intézményekben oktatott művészeti tárgyak tekintetében a 3. § (1) bekezdés d) és e) pontjaiban, illetőleg a
4. § c) pontjában, továbbá a 14. § (1) bekezdés a) pontjában,
valamint a 20. § (1>—(2) bekezdésében meghatározott követelményektől el lehet térni. Ebben az esetben a megítélés alapja a
képzést folytató személy művészi teljesítménye.]
(2) Külföldön szerzett doktori fokozatot a habilitációs eljárás megindításakor a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően [176/ 1993. (XII. 17) Korm. rend.
1. § (2) bek.] honosíttatni vagy elismertetni kell.
(3) A magyar állampolgárságú pályázó büntetlen előéletét hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, a külföldi pályázó ezt pótló, lakóhelye szerinti hatósági bizonyítvánnyal tanúsítja.
(4) A habilitációs bizottság előzetes hozzájárulásával a habilitációra vonatkozó
kérelem és mellékletei valamely világnyelven is benyújthatók, és az eljárás
részben vagy teljes egészében az adott világnyelven is lefolytatható.
Szab. 3.
Tv. 25. § (3) A pályázó az egyetem habilitációs szabályzatában meghatározott módon ad tanúságot tudományos, szakmai eredményeiről,
továbbá a doktori fokozat megszerzése után folytatott oktatói,
kutatói, gyakorlati, alkotói teljesítményéről.
(1) A habilitációra pályázó a PhD fokozat megszerzése óta legalább öt éven keresztül
folytatott tudományos alkotó teljesítményét és szakmai tevékenységét a jelen
szabályzat 5. és 7. sz. mellékletében megkívántak szerint az alábbiakkal tanúsítja:
a) szakirodalmi munkásságának főbb eredményeit összefoglaló tézisekkel,
b) a fontosabb nemzetközi visszhangot tanúsító adatok bemutatásával (a forráshely pontos megjelölésével), publikációk eredeti vagy fénymásolt példányával.
(2) A pályázó a jelen szabályzat 1. pontja (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott tudományos szakismereteit a 12. pont (1) bekezdésében megjelölt bírálóbizottság jelenlétében folytatott nyilvános tudományos előadás és vita keretében bizonyítja.
(3) Az MTA doktora címmel bíró pályázó tudományos teljesítményét a habilitációs bizottság maximális pontszámmal elismeri.
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Szab. 4.
Tv. 25. § (4) A pályázó előadókészségét nyilvános szabad előadásban vagy
előadásokban - idegen nyelven is - bizonyítja.
A magyar anyanyelvű pályázó ismeretátadó (előadó) készségét bírálóbizottság jelenlétében magyar és valamely világnyelven egyetemi hallgatók részére meghirdetett nyilvános előadással bizonyítja A nem magyar anyanyelvű pályázó előadását egyetlen (a szakma által megkövetelt) világnyelven tartja.
Szab. 5.
Tv. 26. § (1) Habilitációs eljárás lefolytatására valamely tudományterületen
és tudományágban az az egyetem jogosult, amely doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére is jogosult.

II. A Szegedi Tudományegyetemi Habilitációs Bizottság
Szab. 6.
Tv. 26. § (2) A habilitáció lefolytatására az egyetem habilitációs bizottságot
hoz létre. Nagy létszámú egyetemeken a habilitációs bizottság
karonként és szakonként is létrehozható.
Tv. 26. § (3) A habilitációs bizottság többségét az egyetem tanárai alkotják;
a bizottságban az intézmény habilitált docenseinek egy képviselője és rajtuk kívül külső intézmények meghívott, doktori fokozattal rendelkező tagjai is legalább egyharmad arányban részt
vesznek.
A habilitációs eljárásra a 91. § (4) bekezdését alkalmazni kell.
(Tv. 91. § (4) A doktori eljárásban nem vehet részt az a személy, aki a pályázóval függelmi, hozzátartozói viszonyban van, vagy akitől az
ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.]
Tv. 26. § (4) A bizottság elnöke egyetemi tanár, a bizottság a habilitáció és a
dr. habil. cím megadásáról tagjai többségének szavazatával dönt.
(1) A Szegedi Tudományegyetemi Habilitációs Bizottság a habilitációs eljárások
elvi és gyakorlati kérdéseiben az egyetem valamennyi karán gondoskodik a
megítélés egységes színvonaláról.
(2) A Szegedi Tudományegyetemi Habilitációs Bizottság személyi kérdésekben,
továbbá az eljárás engedélyezéséről és a dr. habil. odaítéléséről egyszerű
többséggel, titkos szavazással dönt. Egyszerű többségen az értendő, hogy a
javaslat a jelenlevők számától függetlenül elnyerte-e a bizottság létszáma felét
meghaladó „igen" szavazatát. Az egyszerű többség elérésére a bizottság valamely tagját, akadályoztatása esetén a rektor által megbízott állandó szakmailag illetékes póttag szavazati joggal helyettesíti.
(3) A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök hitelesít.
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(4) A habilitációs bizottság külső és belső tagjaira az illetékes PhD-programok,
a habilitált docensek képviselőjére és a póttagokra a tudományos rektorhelyettes tesz javaslatot a szakterületek habilitált vagy az MTA doktora címmel
bíró képviselői közül. A bizottság elnökét és tagjait - az egyetemi tanács véleményét kikérve - a rektor bízza meg és hívja vissza. A megbízás időtartama 3 év, amely legfeljebb kétszer hosszabbítható meg.
(5) A Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Bizottsága 30 tagból áll. Személyi összetétele:
- tudományos rektorhelyettes,
- elnök,
- 1 docensi képviselő,
- 18 szakbizottsági képviselő,
- 11 külső tag.
(6) A bizottságnak egyetemi tanár elnöke van. Hatáskörét, munkarendjét belső
ügyrend szabályozza. A bizottság tagjaiból titkárt választ. A bizottság tanulmányi félévenként legalább egyszer ülést tart.
(7) A habilitációs bizottság legalább 1/3-a külső intézmény tagja.
(8) A bizottság és a szakbizottság összetétele szempontjából külső intézmény
tagjának az tekintendő, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban
nem áll. Az egyetem emeritus professzorait az intézményhez tartozónak kell
tekinteni.
(9)

A bizottság külső intézményi tagja külföldi szakértő is lehet, ha tudományos
fokozata van, és megfelel a szabályzatban meghatározott föltételeknek. A tevékenységével összefüggő költségek a befolyó eljárási díjakból fedezendők.

(10) A Tv. 91. §-ának (4) bekezdésében említett függelmi viszonyon értendő, ha
egy bizottsági tag a pályázóval munkáltatói jogot (vagy meghatározott részjogosítványt) gyakorol.
(11) A Tv. 91.§-ának (4) bekezdésében említett hozzátartozó: házastárs, egyenes
ági rokon, örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyerek, örökbe fogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér, élettárs, egyenes ági rokon házastársa, házastárs egyenes ági rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.
(12) A bizottság munkájában - meghívás alapján tanácskozási joggal - részt vehetnek a doktori tanács szakbizottságainak vezetői.
(13) A Szab 7. pontjában felsorolt tudományágakban a habilitációs eljárás lefolytatására állandó szakbizottságok dolgoznak.
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III. A habilitációs eljárás lefolytatására létrehozott
szakbizottságok
Szab. 7.
A Szegedi Tudományegyetem az alábbi tudományágakban jogosult habilitációs eljárás lefolytatására:
Állam- és jogtudomány,
Biológiatudomány,
Elméleti orvostudomány,
Fizikatudomány,
Földtudomány,
Gyógyszertudomány,
Interdiszciplináris tudományok,
Irodalomtudomány,
Kémiatudomány,
Klinikai orvostudomány,
Környezettudomány,
Közgazdaságtudomány,
Matematikatudomány,
Multidiszciplináris orvostudományok,
Neveléstudomány,
Nyelvtudomány,
Számítástudomány,
Történelemtudomány.
E tudományterületek szakbizottságai sajátos követelményeiket a SZTE habilitációs szabályzatával összhangban maguk dolgozzák ki. A követelményeket az
egyetemi habilitációs bizottság véleményezése alapján az egyetemi tanács hagyja
jóvá.
A követelményeket a 9. sz. melléklet tartalmazza.
Szab. 8.
(1) A szakbizottság elnökből és legalább négy tagból áll. Elnöke az akkreditált
tudományág (aktív vagy nyugalmazott) egyetemi tanára; többi tagja ennek és
a kapcsolódó tágabb tudományágnak habilitált, vagy az MTA doktora címmel
bíró képviselője.
(2) A szakbizottság elnökét és tagjait a megfelelő PhD-programok javaslata és az
egyetemi habilitációs bizottság véleményezése alapján a rektor bízza meg. A
megbízás időtartama 3 év, amely legfeljebb kétszer hosszabbítható meg.
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IV. Habilitációs eljárás lefolytatása
Szab. 9.
Az eljárási kérelem benyújtása
(1) A habilitációs eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és mellékleteit a Habilitációs Bizottságnak, a Rektori Hivatal humánpolitikai osztályvezetőjénél kell
benyújtani 1 eredeti és 8 fénymásolt példányban. Az önéletrajzból, az 5. sz.
mellékletből és a 10 legjelentősebb közlemény felsorolásából 32 fénymásolt
példányt kell az anyaghoz csatolni. A benyújthatóság folyamatos.
(2) A habilitációs kérelemben meg kell jelölni a tudományágat és az ezen belüli
szűkebb szakterületet, amelyben a pályázó a habilitációs eljárás megindítását
kéri.
(3) A kérelemhez szükséges dokumentációt jelen szabályzat 7. sz. melléklete részletezi.
(4) A habilitáció eljárásban résztvevők díjazására vonatkozó rendelkezéseket
ezen szabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az eljárási díjat a habilitációs eljárás lefolytatására irányuló kérelem beadása
előtt kell az egyetem csekkszámlájára befizetni (befizetési utalvány a Rektori
Hivatalban szerezhető be).
Szab. 10.
Döntés az eljárás megindításáról
(1) A habilitációs bizottság elnöke a habilitációs kérelmet átadja az illetékes
szakbizottságnak, és kéri elnökét, hogy a szakbizottsággal egyetértésben két
független, tanácskozási jogú bírálónak adja ki, és gondoskodjék a kérelemnek
a szakbizottságban történő megvitatásáról. A szakbizottság munkájában nem
vehet részt, aki a pályázóval hozzátartozói viszonyban van, vagy akitől az ügy
tárgyilagos elbírálása nem várható el.
A szakbizottság állapítsa meg, hogy
a) a pályázó helyesen jelölte-e meg működési szakterületét;
b) feltünteti, hogy a pályázó hogyan, mely munkáival, mely tevékenységével
tett vagy nem tett eleget a szakbizottság által fölállított és a 9. sz. mellékletben rögzített sajátos szakmai követelményeknek;
c) áttekinti a bírálók véleményét;
d) javaslatot tesz a habilitációs eljárás bírálóbizottságának személyi összetételére;
e) a bírálók írásos véleményének ismeretében írásban javaslatot tesz az eljárás
nyilvános részének megkezdésére vagy a kérelem elutasítására.
(2) A szakbizottság elnöke a habilitációs eljárást úgy ütemezi, hogy a benyújtástól számított egy éven belül befejeződjék.
(3) A szakbizottság a bírálói vélemények megvitatása után, 0-1-2-3 értékű pontozással, titkos szavazással alakítja ki javaslatát. Az eljárás megindítása akkor
javasolható, ha a titkos szavazás során adott pontok összege meghaladja a
megszerezhető pontszám felét.
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(4) Az egyetemi habilitációs bizottság a szakbizottság írásbeli javaslatának megvitatása után döntést hoz az eljárás engedélyezéséről vagy a kérelem elutasításáról. Az elutasító döntést indokolni kell. Ha a szakbizottság legalább 80%
szavazattal javasolta az eljárás elindítását, és a habilitációs bizottság ülésén
nem volt a szavazás előtt érdemi hozzászólás, amelynek eredménye alapján az
elutasítást indokolni lehetne, a titkos szavazás elutasító eredménye nem végleges. A következő ülésen tárgyalják újra az ügyet, és törekedjenek, hogy az
elutasítás csak vita után történhessék, amely az indoklás alapjául szolgál. Ha a
jelöltet a bizottság másodszorra is vita nélkül szavazza le, az indoklás az lesz,
hogy a bizottság kétszeri tárgyalás után sem tartotta a jelölt teljesítményét az
engedélyezéshez elégségesnek.
(5) A habilitációs bizottság döntéséről a rektori hivatal 15 napon belül értesíti a
pályázót és a szakbizottság elnökét.
(6) A habilitációs bizottság döntése ellen kizárólag jogszabálysértés, az egyetemi
doktori szabályzat, az egyetemi habilitációs szabályzat megsértése miatt lehet
föllebbezéssel élni. A föllebbezést az egyetem rektorához kell benyújtani. A
rektor jogszabálysértés vagy a jelen szabályzatban foglaltak megsértése esetén
az Ftv. 58 §-ának (2) bekezdése szerint a hozott határozatot megsemmisíti, és
kötelezi a habilitációs bizottságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára. Az új eljárásban hozott elutasító határozat ellen további föllebbezésnek
helye nincs.
(7) Újabb eljárás ugyanazon tudományágban 2 év eltelte után kezdeményezhető.

V. Az eljárás nyilvános része
Szab. 11.
(1) A habilitációra pályázó a tudományágában a jelen szabályzat 1. pont (1) bekezdésének a) pontjában megkívánt széles körű áttekintését és korszerű tudományos ismereteit bírálóbizottság jelenlétében folytatott nyilvános előadás és
vita keretében bizonyítja.
A bírálóbizottság elnökből és négy tagból áll, akik az MTA doktora vagy
dr. habil. cím birtokosai. Ugyanaz az összetételű bizottság bírálja a tudományos és a tantárgyi előadást. A bizottság akkor szavazatképes, ha az elnök és
legalább három tag jelen van.
(2) A tudományos előadás témájára a pályázó tesz több javaslatot, amelyek közül
a szakbizottság választ. Az előadás és vita helyét és idejét a szakbizottság elnöke tűzi ki. és a rektori hivatal az esedékesség előtt legalább 15 nappal közzéteszi. Az előadásra meg kell hívni a habilitációs bizottság minden tagját, a
társegyetemeket, az MTA illetékes osztályát és intézeteit, valamint a szakbizottság e l n ö k é n e k javaslatára a szűkebb tudományág további jeles képviselőit.
Az előadáson megjelenő minden résztvevő jogosult kérdést föltenni és a vitában részt venni.
(3) A jelölt legalább 30 perces előadásban és legalább 15 perces idegen nyelvű
összefoglalóban ismertesse tudományos munkásságának legfőbb eredményeit.
Az előadást szakmai vita kövesse, amelyet a bírálóbizottság elnöke vezet.
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(4) A vita lezárása után a bírálóbizottság zárt ülésen értékelje a pályázó szakmai
felkészültségét, és 0-1-2-3 értékű pontozással, titkos szavazással alakítsa ki
állásfoglalását. A pályázó szakmai-tudományos felkészültsége akkor minősíthető megfelelőnek, ha a szavazás eredményeként megkapja az elérhető legnagyobb pontszámnak legalább 2/3-át.
(5) A habilitációs tantárgyi előadás a szűkebb tudományág tantárgyának az adott
szemeszterre vonatkozó része. Az előadás témakörére a pályázó 3 javaslatot
tesz, közülük a szakbizottság választja ki a megtartandó előadás témakörét, és
legalább 15 nappal az esedékesség előtt közli a pályázóval. A pályázó 45 perces magyar és legalább 15 perces idegen nyelvű előadást tart.
(6) A tantárgyi előadás helyének és idejének kitűzése, valamint a meghívandók
körére értelemszerűen alkalmazni kell a (2) bekezdésben foglaltakat, azzal a
kiegészítéssel, hogy a habilitációs kérelemben megjelölt szűkebb szakterület
egyetemi hallgatóit a hallgatói képviseleten keresztül meg kell hívni. Az előadást a bírálóbizottság tagjai titkos szavazás során 0-1-2-3 ponttal értékelik.
A hallgatók is szavaznak titkosan 0-1-2-3 ponttal. A hallgatói szavazatok átlagértéke a 0-1-2-3 értéknek valamelyikére kerekítve egy további szavazatnak számít a bizottsági értékelésben. Az előadás akkor fogadható el, ha a pályázó megkapja az elérhető maximális pontszám legalább 2/3-át.
(7) A tudományos és tantárgyi előadás sorrendjéről a szakbizottság elnöke a pályázóval egyeztetve dönt.

VI. A habilitáció odaítélése
Szab. 12.
(1) A habilitációs eljárás nyilvános részének (l. jelen szabályzat 12. pontja) lefolytatása után a szakbizottság jegyzőkönyvben állást foglal a jelölt habitusáról, és előterjesztést tesz az egyetemi habilitációs bizottságnak a habilitáció
odaítélésére vagy a kérelem elutasítására. A jegyzőkönyvet és az előterjesztést
a habilitációs bizottság elnökének az ülés előtt legalább 20 nappal meg kell
küldeni. A jegyzőkönyv másolatát az ülésre szóló meghívó mellékleteként a
habilitációs bizottság tagjaihoz legalább 8 nappal korábban el kell juttatni.
(2) A szakbizottság előterjesztését
a) a benyújtott pályázati anyag;
b) a habilitációs tudományos előadás és vita;
c) a habilitációs tantárgyi előadás
együttes értékeléseként alakítja ki.
(3) A bizottság döntését a jelen szabályzat 10. pontjának (3) bekezdésében foglaltak szerint hozza meg.
(4) A bizottság elutasító döntése ellen a jelen szabályzat 10. pontja (6) bekezdésében foglalt esetekben föllebbezési lehetőség van.
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Szab. 13.
(1) A kérelmező a habilitációs eljárás lefolytatására benyújtott kérelmét az eljárás
nyilvános részének meghirdetése előtt visszavonhatja. A visszavont kérelem
nem tekinthető elutasítottnak; az eljárás költsége nem igényelhető vissza.
(2) A kérelmező halála esetén a habilitációs eljárást megszüntetettnek kell nyilvánítani.

VII. A habilitációs oklevél, jogok és kötelességek
Szab. 14.
(1) A habilitációs eljárás sikeres befejezése után a habilitációs bizottság határozata alapján az egyetem habilitációs oklevelet (diploma habilitationis) ad ki.
Ennek tartalmaznia kell a tudományág megjelölését, amelyben a pályázó a habilitációt elnyerte. Az oklevél mintáját az 7. számú melléklet tartalmazza. A
kiadott habilitációs oklevelekről az egyetem anyakönyvet vezet.
(2) Az egyetem habilitációs oklevelét ünnepélyes keretek között az egyetemi tanács ülésén a rektor adja át.
(3) A habilitációt szerzett tudósról az egyetem az eljárás lezárásától számított 15
napon belül jelentést küld az Országos Akkreditációs Bizottság titkárságához
az országos nyilvántartás számára.
Szab. 15.
(1) A habilitáció érvényessége határidőhöz nincs kötve.
(2) A habilitált használhatja a dr. habil. megjelölést.
(3) A habilitált élhet az önálló egyetemi előadás-hirdetés jogával iyenia legendi)
azon a szűkebb tudományterületen, amelyre a habilitációt elnyerte.
(4) A habilitált köteles
a) tananyagát folyamatosan fejleszteni;
b) felkérésre szigorlati, vagy záróvizsga-bizottságban, továbbá doktori (PhD)
és habilitációs eljárásokon részt venni;
c) az egyetem szabályzatait, etikai normáit megtartani.

VIII. Az egyetemi rmgátManán cím adományozásának
rendje
Szab. 16.
(I) Az egyetemi tanács olyan habilitált tudósnak, akinek nincs főállású egyetemi
oktatói besorolású közalkalmazotti jogviszonya, kérelemre egyetemi magántanári címet adományoz.
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(2) A cím adományozásáról az egyetem a 2. sz. mellékletben foglalt minta szerinti
oklevelet állít ki. A kiadott oklevelekről az egyetem anyakönyvet vezet.
(3) Az egyetemi magántanári cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek között a rektor adja át.
Szab. 17.
Az egyetemi magántanári címet a habilitációs bizottság javaslatára, az egyetemi
tanács véleményének kikérése után a rektor megvonhatja, ha birtokosa
a) a tudományos etika normáit megsértette, vagy bármi okból méltatlanná vált a
cím viselésére, és ezt fegyelmi eljárás keretében megállapították, vagy
b) három éven át nem hirdet vagy nem tart egyetemi előadást, vagy
c) lemond a címről.

IX. Záró rendelkezések
Szab. 18.
(1) Külföldi egyetemen szerzett habilitáció elismertetésére nincs mód. A külföldön szerzett egyéb oklevelek honosításakor értelemszerűen alkalmazni kell a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 106-109. §-ában foglaltakat.
(2) A habilitációs eljárással kapcsolatos díjakat külön melléklet tartalmazza.
(3) A befolyó eljárási díjakat elkülönítve kell kezelni. Ebből kell fedezni az eljárás lebonyolításával kapcsolatos költségeket és díjakat. Az esetleges maradványt a doktorképzés támogatására kell fordítani.
(4) Jelen szabályzat mellékleteit a vonatkozó jogszabályok változásától függően
az egyetem rektora a habilitációs bizottság és az egyetemi tanács meghallgatása után módosíthatja.
(5) Jelen habilitációs szabályzatot az Egyetemi Tanács 2000. október 16-án fogadta el, 2001. február 12-én, 2001. április 25-én, 2001. november 26-án,
2003. október 20-án és 2004. február 16-án, 2004. május 24-én, valamint
2004. december 20-án módosította. Hatályba lépett 2000. október 16-án, ezzel
egyidejűleg a jogelőd egyetemek korábbi szabályzatai hatályukat vesztették.
(6) A jelen Szabályzat az Egyetemi Tanács 2004. december 20-i ülésén hozott
278/2004. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben foglalt szöveget tartalmazza.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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A Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Szabályzata
mellékletei

1. sz. melléklet: Habilitációs oklevél
2. sz. melléklet: Egyetemi magántanári oklevél
3. sz. melléklet: A habilitációs eljárás személyi adatlapja
4. sz. melléklet: A habilitációs eljárásban közreműködők díjazása
5. sz. melléklet: Adatlap a habilitálás elbírálásához
6. sz. melléklet: A Szegedi Tudományegyetemi Habilitációs Bizottság személyi
összetétele
7. sz. melléklet: A habilitációs eljáráshoz beadandó anyagok
8. sz. melléklet: A habilitációs eljárás jegyzőkönyve
9. sz. melléklet: A habilitációs eljárás tudományági követelményrendszere.
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Szám:

HABILITÁCIÓS OKLEVÉL

Mi, a Szegedi Tudományegyetem Rektora és Habilitációs Bizottsága köszöntjük
az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy

doktor (

) úrhölgyet/urat,

aki
városban/községben,
évben
hónap
napján született, és aki részére a
egyetem a
számú doktori (PhD) oklevelet kiállította, miután az oktatói és az előadói
képességét a törvényes jogszabályokban és az egyetem szabályzatában meghatározott módon kétséget kizáróan bizonyította, a törvény erejével ránk ruházott hatalomnál fogva, a mai naptól

HABILITÁLT DOKTORRÁ
(Dr. habil.)

nyilvánítjuk, és ezzel a
tudományágban önálló egyetemi előadások
(kollégiumok) tartásának jogával (venia legendi) fölruházzuk.
Ennek hiteléül ezt az oklevelet az egyetem pecsétjével és saját kezű aláírásunkkal
megerősítjük, és részére kiszolgáltatjuk.

Kelt Szegeden,

évben

hónap

napján

a habilitációs bizottság elnöke

a Szegedi Tudományegyetem
rektora

a szakbizottság elnöke

A Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Szabályzata 2. számú melléklete
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Szám:

EGYETEMI MAGÁNTANÁRI
OKLEVÉL

Mi, a Szegedi Tudományegyetem Rektora és Egyetemi Tanácsa köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy

habilitált doktor úrhölgyet/urat,

aki
városban/községben,
évben
hónap
napján
született, és aki részére a Szegedi Tudományegyetem a
számú habilitációs
oklevelet kiállította, miután az egyetem szabályzatában foglaltak szerint Őt erre
méltónak találtuk, a törvény erejével ránk ruházott hatalomnál fogva, a mai naptól
a
tudományágban

egyetemi magántanárrá

nyilvánítjuk, és Őt az ezzel járó jogokkal felruházzuk.

Ennek hiteléül ezt az oklevelet az egyetem pecsétjével és saját kezű aláírásunkkal
megerősítjük, és részére kiszolgáltatjuk.

Kelt Szegeden

évben

Dékán

hónap

napján.

Rektor
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A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS SZEMÉLYI ADATLAPJA

Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Munkahelye:
Beosztása:
Munkahely címe:
Állandó lakása:
Értesítési címe:
Telefonszáma:
Tudományág, amelyen a habilitációs eljárást kéri:
A habilitáció szakterülete:
és témája:
Nyelvtudása (nyelvvizsgák szintje, ideje):
Egyetemi végzettsége (egyetem neve, hely, szak, időpont):
Tudományos fokozatai (helye, megjelölés, dátum(ok):
Egyéb tudományos címe:
Megszerzésének éve:

tudományága:

A habilitációs eljárás nyelve:

Szeged,

Aláírás:

A jelentkezés beküldendő: SZTE Rektori Hivatal, A Habilitációs Bizottság elnöke
részére, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Szabályzata 2. számú melléklete
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A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐK DÍJAZÁSA

A habilitációs eljárás díja: 5 x Pl

Külföldi jelölt esetében (amennyiben nem áll magyar intézménnyel főállású
kaviszonyban) 20 x Pl.

2002. január 1 -jétől a P1 összege:
Az eljárási díj összege:

17 1 0 0 - Ft
85 500,- Ft

I. részlet: 34 200,- Ft (a habilitációs kérelem benyújtásakor fizeti be a jelölt)
II. részlet: 51 3 0 0 - F t (az eljárás elindításáról szóló döntést követően fizeti be a jelölt)
Összesen: 85 500,- Ft

Az eljárásban résztvevők díjazása:
Külső bírálók tiszteletdíja (2 fő): (2 x 0,85) x Pl: 4535,- Ft/fő x 2=
Az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló jelölt
részére visszafizetésre kerülő összeg (85 500 x 0,5):
Egyéb közvetlen költségek:
(meghívók, postaköltség, a habilitációs és szakértő
bizottság tagjainak útiköltsége, oklevél készítés).
összesen:

29 070,- Ft

42 750,- Ft
13 680,- Ft

85 500,- Ft

Megjegyzés: a vidékről érkező külső bíráló költségeinek elszámolása az Egyetem
kiküldetési szabályzata értelmében értendő.
Az ezen kívül felmerülő egyéb költségek (fogadás, ebédmeghívás) a habilitációs
keretből nem fedezhetők.
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ADATLAP HABILITÁS ELBÍRÁLÁSÁHOZ

1. Oktatási tevékenység:
1.1. Milyen intézményekben, mit, mióta oktat rendszeresen?
1.2. Mióta tart tantermi előadásokat?
(óra/hét)
1.3. Mióta vezet szemináriumot?
(óra/hét)
1.4. Mióta vezet gyakorlatokat?
(óra/hét)
1.5. Megjelent tankönyvei (ebből szerkesztés, fejezet)
1.5.1. idegen nyelven;
1.5.2. magyarnyelven.
1.6. Megjelent egyetemi jegyzetei (ebből szerkesztés, fejezet)
1.6.1. idegen nyelven;
1.6.2. magyarnyelven.
1.7. Tart-e rendszeresen vagy visszatérő időközönként speciális kollégiumot?
Ha igen, részletezze.
1.8. Tudományos diákköri oktató-nevelő és kutatásirányító munkát folytat-e?
Hány hallgatót foglalkoztatott, milyen eredménnyel?
1.9. Látott-e el diplomamunka-konzulensi feladatokat?
1.10. Szakvizsgára vagy szakképesítésre fölkészítésben való részvétele (az általa vezetett egység vagy részleg, országos vagy regionális szakmaelismertsége alapján).
1.11. Posztgraduális képzésben betöltött szerepe, feladatai.
1.12. Szakdolgozó-képzésben betöltött tevékenysége.
1.13. Egyéb oktatói tevékenysége (hol, milyen jellegű).
1.14. Más felsőoktatási intézmény graduális képzésében:
1.14.1. magyar nyelvű posztgraduális képzésben témavezetés:
/óra
1.14.2. idegen nyelvű posztgraduális képzésben témavezetés:
/óra
1.14.3. egyéb külső óraadás (nem másodállás jellegű)
/óra
1.14.4. tanártovábbképzés
/fő
1.14.5. vizsgáztatás
/fő
1.14.6. szigorlat
/fő
1.14.7. kollokvium
/fő
1.15. Külföldi oktató tevékenysége.

2. Tudományos munka:
2.1. Fő tudományos érdeklődési köre, tudományos fokozata, értekezéseinek
címe, időpontja.
2.2. Milyen önálló tudományos támogatást kapott az utolsó tíz évben (OTKA,
ETT, OMFB, alapítvány, külföldi kutatás-támogatás, egyéb pályázatok)?
Ennek
2.2.1. típusa;
2.2.2. időtartama;
2.2.3. címe;
2.2.4. támogatási összege;
2.2.5. befejeződött pályázat minősítése;
2.2.6. támogatás egyéb formája.
2.3. Dokumentálható nemzetközi kapcsolatai, ezek tartalma, tüzetes eredményei.

A Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Szabályzata 2. számú melléklete
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2.4. Tudományos közleményeinek száma
2.4.1. ebből idegen nyelven
2.4.1.1. ebből az utolsó tíz évben;
2.4.2. ebből magyar nyelven
2.4.2.1. ebből az utolsó tíz évben;
2.4.3. megjelent könyv (ebből szerkesztett);
2.4.4. megjelent könyvfejezet (ebből magyar nyelven);
2.4.5. nemzetközi folyóiratban;
2.4.6. hazai idegen nyelvű folyóiratban;
2.4.7. magyar nyelvű folyóiratban;
2.4.8. kongresszusi előadás
2.4.8.1. ebből felkért előadás;
2.4.9. egyéb publikáció;
2.4.10. első szerzős publikációinak száma.
2.5. Tudományos közleményeinek minősítése a folyóirat ( a publikáció évében) impakt faktora alapján
2.5.1. eddigi összesített impakt faktora;
2.5.2. az utóbbi tíz év összesített impakt faktora.
2.6. Tudományos közleményeinek idézettsége tételes bibliográfiai felsorolásban (önidézetek nélkül)
2.6.1. valamennyi megjelent cikk idézettsége összesen;
2.6.2. legtöbbet idézett cikk idézettség száma;
2.6.3. utolsó tíz évben megjelent cikkeinek idézetségi száma;
2.6.4. idézik-e eredményeit tankönyvben, kézikönyvben? Ha igen, sorolja
fel ezeket a forráshely megjelölésével!
2.7. Új tudományos eredmények, módszerek, műtéti eljárások, szabadalmak.
2.8. Tudományos közéleti tevékenység: hazai és nemzetközi szervezeti tagság,
tisztség, szerkesztőbizottsági tagság, lektorálás szakfolyóiratok számára,
szakreferensi tevékenység.
3. Vezetői tevékenység:
3.1. Eddigi vezetői tevékenysége, beosztása.
3.2. Munkacsoportjának eddigi eredményei
3.2.1. Milyen és hány munkacsoportot vezetett eddig?
3.2.2. Munkatársai közül kik szereztek tudományos fokozatot (milyet)?
3.2.3. Munkatársai közül kik kaptak külföldi ösztöndíjat, tanulmányutat?
Hova?
3.2.4. Aspiránsainak, TMB ösztöndíjasainak adatai.
3.2.5. PhD doktorandusképzésben résztvevő munkatársainak adatai.
3.3. Egyéb vezetői tevékenysége.
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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMI HABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG
SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELE
Tudományos rektorhelyettes: Dr. Dékány Imre
Elnök: Dr. Papp Gyula
A Bízottság tagjai
r

Tudományág

1. Dr. Anderle Adám

történelemtudomány

2. Dr. Bartók Mihály

kémiatudomány

3. Dr. Becsei József

földtudomány

4. Dr. Berta Árpád

nyelvtudomány

5. Dr. Bodnár László

állam- és jogtudomány

6. Dr. Botos Katalin

közgazdaságtudomány

7. Dr. Csapó Benő

neveléstudomány

8. Dr. Csirik János

számítástudomány

9. Dr. Dobozy Attila

klinikai orvostudományok

10. Dr. Falkay György

gyógyszertudomány

11. Dr. Gallé László

környezettudomány

12. Dr. Jancsó Gábor

elméleti orvostudomány

13. Dr. Móricz Ferenc

matematikatudomány

14. Dr. Pál József

irodalomtudomány

15. Dr. Pusztai Rozália

interdiszciplináris tudományok

16. Dr. Rácz Béla

fizikatudomány

17. Dr. Szabad János

multidiszciplináris orvostudományok

18. Dr. Toldi József

biológiatudomány

Docensi képviselő: Dr. Vass Zoltán
A Bizottság póttagjai

Tudományág

1. Dr. Balogh Elemér

állam- és jogtudomány

2. Dr. Békési Imre

nyelvtudomány

3. Dr. Bor Zsolt

fízikatudomány

4. Dr. B. Szendrei Mária

matematikatudomány

5. Dr. Erdőhelyi András

kémiatudomány

6. Dr. Ésik Zoltán

számítástudomány

7. Dr. Garai László

közgazdaságtudomány

8. Dr. Hetényi Magdolna

környezettudomány

9. Dr. Julesz János

elméleti orvostudomány

10. Dr. J. Nagy László

történelemtudomány

11. Dr. Kevei Ferencné

földtudomány

12. Dr. Kovács László

klinikai orvostudományok
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A Bizottság póttagjai

Tudományág

13. Dr. Maróy Péter

biológiatudomány

14. Dr. Máthé Imre

gyógyszertudomány

15. Dr. Molnár József

interdiszciplináris tudományok

16. Dr. Szörényi László

irodalomtudomány

17. Dr. Végh Ágnes

multidiszciplináris orvostudományok

18. Dr. Vidákovich Tibor

neveléstudomány

A Bizottság külső'tagjai

Tudományág

1. Dr. Bekker Zsuzsanna

társadalomtudományok

2. Dr. Bertényi Iván

társadalomtudományok

3. Dr. Győri István

élettelen természettudományok

4. Dr. Hunyadi János

élő természettudományok

5. Dr. Németh András

társadalomtudományok

6. Dr. Ormos Pál

élettelen természettudományok

7. Dr. Párdutz Árpád

élő természettudományok

8. Dr. Péter László

társadalomtudományok

9. Dr. Raskó István

élő természettudományok

10. Dr. Szőke Éva

élettelen természettudományok

11. Dr. Zimányi László

élő természettudományok

A Bizottság helyettes külső
tagjai

Tudományág

l .Dr. Bak Mihály

élő természettudományok

2. Dr. Barthó Lóránd

élő természettudományok

3. Dr. Benczúr András

élettelen természettudományok

4. Dr. Fischer Ferenc

társadalomtudományok

5. Dr. Gönczöl Éva

élő természettudományok

6. Dr. Kárpáti Andrea

társadalomtudományok

7. Dr. Kovács Péter

társadalomtudományok

8. Dr. Krékits József

társadalomtudományok

9. Dr. Szabó László

élő természettudományok

10. Dr. Valyon József

élettelen természettudományok

11. Dr. Vincze Irén

élettelen természettudományok
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A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSHOZ BEADANDÓ ANYAGOK

Az anyagot 1 eredeti és 8 fénymásolt példányban kell benyújtani. Az önéletrajzból, az 5. sz. mellékletből és a 10 legjelentősebb közlemény felsorolásából 32
fénymásolt példányt kell az anyaghoz csatolni.
a) személyi adatlap (3. sz. melléklet)-,
b) egyetemi oklevél másolatban;
c) tudományos fokozatot igazoló oklevél másolatban (kandidátusi oklevél, PhD,
MTA doktora);
d) tudományos munkájának tézisei (az MTA doktora fokozat birtokosának nem
szükséges);
e) hatósági erkölcsi bizonyítvány (külföldi állampolgár esetében ezt pótló hatósági bizonyítvány);
f) részletes tudományos önéletrajz;
g) tudományos munkásságot tanúsító teljes publikációs jegyzék szoros időrendben;
h) a pályázó által legjobbnak ítélt 10 publikáció fénymásolt példánya;
i) habilitációs adatlap (5. sz. melléklet)',
j) a tudományos tevékenységre és szakirodalmi működésre vonatkozó egyéb dokumentumok tételes fölsorolása az illetékes szakbizottság követelményei szerint;
k) az idegen nyelvű eljárás lefolytatásának engedélyezése iránti esetleges kérelem;
1) javaslat a habilitációs tudományos és a tantárgyi előadás témáira;
m) nyilatkozat, hogy a pályázónak nincs folyamatban ugyanezen szűkebb tudományágban habilitációs eljárása, továbbá 2 éven belül nem utasították el habilitációs kérelmét (ugyanezen szűkebb tudományágban);
n) az eljárási díj befizetését igazoló szelvényt.
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A HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSI JEGYZŐKÖNYV

A habilitációra pályázó:
Név:
Születési hely, év, hó, nap:
Munkahely:
Beosztás, tudományos fokozat:
Tudományág:
A kérelem benyújtásának napja:
Az eljárás lezárásának napja:
A habilitációs szakbizottság:
Elnök:
Beosztás, tudományos fokozat:
Munkahely:
I. Bizottsági tag:
Beosztás, tudományos fokozat:
Munkahely:
II. Bizottsági tag:
Beosztás, tudományos fokozat:
Munkahely:
III. Bizottsági tag:
Beosztás, tudományos fokozat:
Munkahely:
IV. Bizottsági tag:
Beosztás, tudományos fokozat:
Munkahely:
1. Bíráló:
Beosztás, tudományos fokozat:
Munkahely:
2. Bíráló:
Beosztás, tudományos fokozat:
Munkahely:
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Habilitációs bíráló bizottság:
Elnök:
Beosztás, tudományos fokozat:
Munkahely:

I. Bizottsági tag:
Beosztás, tudományos fokozat:
Munkahely:

II. Bizottsági tag:
Beosztás, tudományos fokozat:
Munkahely:

III. Bizottsági tag:
Beosztás, tudományos fokozat:
Munkahely:

IV. Bizottsági tag:
Beosztás, tudományos fokozat:
Munkahely:
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I. A habilitációs eljárás megindításáról tartott titkos szavazás összpontszáma:
A szavazás aránya:

%

II. A habilitációs eljárás tudományos részének értékelése:
1. A tudományos előadás címe:

2. A szakmai felkészültség értékelése:
a) A bíráló bizottság titkos szavazásának összpontszáma és százalék:
b) Rövid, néhány mondatos értékelés a jelölt szakmai felkészültségéről, magyar és idegen nyelvű előadó és vitakészségéről:

Szeged,

Elnök:

Bizottsági tag:

Bizottsági tag:

Bizottsági tag:

Bizottsági tag:
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III. A habilitációs tantárgyi előadás értékelése:
1. Az előadás témaköre:

2. Az előadás értékelése:
a) Hallgatók száma:
b) Szavazatuk kerekített átlagértéke:
c) Bíráló bizottság titkos szavazásának összpontszáma:
d) A bíráló bizottság és az egy szavazatnak számító kerekített hallgatói szavazat
összpontszáma:
százalék:
e) Rövid, néhány mondatos értékelés a jelölt szakmai felkészültségéről és előadókészségéről:

Szeged,
Elnök:

Bizottsági tag:

Bizottsági tag:

Bizottsági tag:

Bizottsági tag:
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IV. A szakbizottság szavazata:

V. A szakbizottság összefoglaló javaslata:

Szeged,

Elnök:

Bizottsági tag:

Bizottsági tag:

Bizottsági tag:

Bizottsági

ta

S:
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VI. A Habilitációs Bizottság döntése:

Szeged,

Habilitációs Bizottság elnöke:
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A Szegedi Tudományegyetem habilitációs szakbizottságainak
követelményrendszere

1. Állam- és jogtudomány
2. Biológiatudomány
3. Elméleti orvostudomány
4. Fizikatudomány
5. Földtudomány
6. Gyógyszertudomány
7. Interdiszciplináris tudományok
8. Irodalomtudomány
9. Kémiatudomány
10. Klinikai orvostudomány
11. Környezettudomány
12. Közgazdaságtudomány
13. Matematikatudomány
14. Multidiszciplináris orvostudományok
15. Neveléstudomány
16. Nyelvtudomány
17. Számítástudomány
18. Történelemtudomány
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1. Állam- és jogtudomány
1. A szakmai munka minősítése esetről esetre, egyéni megítélés alapján történik,
mégis a jelöltnek rendelkeznie kell a PhD (kandidátusi fokozat) megszerzését
követően:
a) legalább 15 önálló - szaklapban vagy tudományos periodikában megjelent tanulmánnyal, vagy ezzel egyenértékű szakirodalmi munkássággal, (pl. alacsonyabb számú, de nagy terjedelmű tanulmányokkal rendelkezik) amelyek
között legyenek idegen nyelvű publikációk is, továbbá
b) legalább két önállóan publikált, saját tudományos eredményeit tartalmazó
könyvvel, melynek legkisebb terjedelme 64 nyomtatott lap. A könyvvel
egyenértékű a legalább ilyen terjedelmű tanulmány, illetve társszerzőként írt
önálló könyvfejezet.
c) tudományos munkásságát összefoglaló téziseit legkevesebb 1,5-2,0 szerzői
ív teijedelemben (60-80 ezer n) kell benyújtania 15 példányban.
2. A jelölt tudományos szabad előadását, szűkebb szakterületről 30-40 percben és
15 perces idegen nyelvű összefoglalásban tartja.
3. A hallgatói tantárgyi előadását 45 percben tartja, amelyet 15 percnyi idegen
nyelven történő összefoglalás követ.
4. A tantárgyi előadás és a tudományos előadás szűkebb témaköre nem lehet azonos.
2. Biológiatudomány
A habilitációs eljárás elindításához a minimális követelmény 100 pont elérése a
9/A és 9/B mellékletek összesített pontértékei alapján („tudományos minimum").
9/A sz. melléklet
1. Tudományos közleményeinek teljes jegyzéke (beleértve a PhD megszerzése
előtti közleményeket is).
ad 1. A jelölt tételesen válaszolja meg (az életmű alapján).
2. Publikációs tevékenysége a PhD megszerzése óta:
ad 2. A jelölt tételesen válaszolja meg (a PhD tevékenység, vagy kandidátusi
fokozat, továbbiakban fokozat megszerzése óta) az alábbi bontásban:
2.1. Könyvírás/szerkesztés
ad 2.1. Külföldön kiadott szakkönyv: 30, hazai kiadású szakkönyv vagy
tankönyv: 20 pont (lásd 9/C, 8.).
Idegennyelvű szakkönyv szerkesztése: 5 pont.
2.2. Hány könyvfejezetet írt külföldön kiadott könyvben
ad2.2. Külföldön kiadott szakkönyvben fejezetenként: 4 pont.
2.3. Hány könyvfejezetet írt hazai kiadású könyvben
ad 2.3. Hazai szakkönyv fejezetenként: 2 pont.
2.4. Hány közleménye jelent meg külföldi szaklapokban, ezek összesített impakt faktora.
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2.5. Hány közleménye jelent meg hazai szaklapokban, ezek összesített impakt
faktora:
ad 2.4. és 2.5. A jelölt tételesen válaszolja meg. A pályázat sikerének minimális követelménye, hogy a jelöltnek megfelelő számú
„in extenso" közleménye legyen, nemzetközileg elismert,
impakt faktorral rendelkező folyóirat(ok)ban.
Kísérletes biológiai területen dolgozó jelölt esetén a minimális követelmény 15 „in extenso" publikáció a fokozat megszerzése óta, és életműre
vonatkozóan a követelményeknek minimálisan el kell érniük a 25-ös kumulatív impakt faktort. (A kumulatív impakt faktor kiszámítása a mindenkori legújabb kiadású SCI Journal Citation Reports vagy a WSCI adatai
alapján történjék).
Nem kísérletes biológiai területhez tartozó jelölteknek impakt faktorral
rendelkező folyóirat(ok)ban a fokozat megszerzése óta legalább 20 „in
extenso" közleménye legyen, és életműre vonatkozóan el kell érnie a minimálisan 5-ös kumulatív impakt faktort.
A szűkebb szakterülettől függetlenül követelmény, hogy a jelölt a közlemények legalább 1/5-énél első szerző legyen.
A közlemények pontértéke egyenként: 2 pont.
2.6. Nemzetközi kongresszusi kiadványokban kinyomtatott előadásainak és
poszter összefoglalóinak száma:
ad 2.6. A jelölt tételesen válaszolja meg. Három összefoglaló: 1 pont.
Kongresszusi plenáris előadásra való felkérés: 3 pont.
Fentiek dokumentálása szükséges.
3. Tudományos munkásságának hazai és nemzetközi visszhangja, közleményeinek idézettségi száma (önidézéseken kívül).
ad 3. A jelölt teljes életműve alapján értelemszerűen válaszolja meg. Minimális követelmény: kísérletes biológiai szakterületen: 150, nem kísérletes
biológiai szakterületen 100 idézés (önidézéseken kívül), az SCI J.C.
Reports vagy az MTA által elfogadott folyóirat-lista alapján. A citálásra
vonatkozó dokumentációt a nemzetközi szokásoknak megfelelően mellékelni kell.
4. Elfogadott szabadalmainak száma:
ad 4. A jelölt értelemszerűen életműve alapján válaszolja meg. Egy elfogadott
szabadalom 2 pontot jelent, maximum 5 szabadalom jöhet számításba.
5. Egyéb jelentős tudományos eredményért maximálisan 10 pont adható.
6. Milyen tudományos pályázatokat nyert el, mikor, mennyi időre, milyen öszszeggel (OTKA, OMFB, alapítvány, külföldi kutatás-támogatás stb.).
7. Tudományos tevékenységért kapott hazai és nemzetközi elismerések:
ad 5.. adó. és ad 7. Életműve alapján a jelölt tételesen válaszolja meg.
A 6. és 7. tételekért együtt maximálisan 5 pont adható.
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9/B sz. melléklet:
A szakmai közéleti tevékenység értékelésének szempontjai és módjai
1. Egyetemi közéleti tevékenység:
ad 1. A jelölt értelemszerűen válaszolja meg.
2. Vezetői vagy egyéb tagság hazai és nemzetközi tudományos társaságokban:
ad 2. A jelölt értelemszerűen válaszolja meg.
3. Szerkesztői bizottsági tagság hazai és nemzetközi szakmai folyóiratoknál (időtartam megjelöléssel)
ad 3. Hazai folyóiratoknál: 3, nemzetközi folyóiratoknál: 6 pont.
4. Szerkesztői bizottsági tagság egyéb kiadványoknál:
ad 4. Lexikonoknál, nívós népszerűsítő kiadványoknál stb.: 3 pont.
5. Lektorálás, szakreferensi tevékenység:
ad 5. A jelölt tételesen válaszolja meg. Maximálisan adható pontok száma: 10
pont.
6. Nemzetközi tudományos együttműködés:
ad 6. A jelölt tételesen válaszolja meg. Maximálisan adható pontok száma: 10
pont.
7. Tudományszervező tevékenység:
ad 7. A jelölt tételesen válaszolja meg (pl. nemzetközi rendezvények szervezése stb.). Maximálisan adható pontok száma: 15 pont.
8. Tudományos közéleti tevékenységéért kapott elismerések:
ad 8. A jelölt tételesen válaszolja meg.
9/C sz. melléklet
Az oktatómunka értékelésének szempontjai és módja
(az életmű alapján)
A habilitációs eljárás elindításához a minimális követelmény a 100 pont elérése a
9/C sz. melléklet pontértékei alapján („oktatási minimum").
1. Főkollégiumi előadás tartása félévenként: 4 pont.
2. Doktorképzési kurzus tartása félévenként: 3 pont.
3. Nem főkollégiumi előadás tartása félévenként: 3 pont.
4. Gyakorlat tartása félévenként: 2 pont.
5. PhD hallgatók vezetése teljes cikluson át, majd sikeres védés esetén egy fő
után adandó pontok száma: 20.
6. Diplomamunka, szakdolgozat elkészítésének irányításáért egy fő után adandó
pontok száma: 5. Az OTDK-án helyezést elért vagy díjazott hallgatóként maximálisan 3 pont adható.
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7. Nem díjazott egyetemi közéleti tevékenységért maximálisan adható pontok
száma: 10.
8. Önállóan írt egyetemi tankönyv. Maximálisan adható pontok száma: 50 (társszerzővel írt tankönyvesetén arányos bontásban). Tudományos tevékenység
értékeléséhez is figyelembe vehető a megírt tankönyv. Ebben az esetben ott
20 pont számolható el érte. Ugyanazt a munkát (megírt tankönyvet) azonban
vagy csak itt, az oktató munka értékelésénél (50 ponttal), vagy csak a tudományos munka értékelésénél (20 ponttal) lehet figyelembe venni.
9. Önállóan írt egyetemi jegyzet. Maximálisan adható pontok száma jegyzetenként: 30 (társszerzővel írt jegyzet esetén arányos bontásban).
10. Egyetemi tankönyv szerkesztése. Maximálisan adható pontok száma: 10. (társszerkesztés esetén arányos bontásban).
11. Egyetemi jegyzet szerkesztése. Maximálisan adható pontok száma jegyzetenként: 5 (társszerkesztés esetén arányos bontásban).
3. Elméleti orvostudomány
A pályázótól olyan színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását várjuk,
amelynek hazai és nemzetközi elismertsége az MTA doktora fokozat megszerzéséhez szükséges kívánalmaknak felel meg.
Ha a jelölt nem az MTA doktora, nyújtson be max. 3 oldal terjedelmű tézisösszefoglalót, amelyben az általa elért, legfontosabbnak tartott tudományos eredményeit tételesen felsorolja. Ezek forráshelyeit a kapcsolódó irodalomjegyzékben
egyértelműen jelölje meg.
A habilitációs szakbizottság mérlegeli a jelölt meghatározó szerepét a hazai és
külföldi együttműködésben született eredmények elérésében. Ennek érdekében
kérheti a társszerzők nyilatkozatát, amelyben tudomásul veszik, hogy a jelölt mely
tézispontok alapján kíván habilitálni, másrészt az érintettek a jelölt saját eredményének ismerik el a tézisekben megfogalmazottakat.
Kiegészítés a habilitációs feltételekhez:
Az elméleti szakemberek habilitációs pályázatának elbírálási küszöbértéke a mellékelt táblázatban (9/A sz. melléklet) az adott tudományterületen szereplő számok
tizenötszöröse. Ez alatt a bizottság nem foglalkozik a kérésekkel.
Klinikai területen a szorzó hatszoros. Itt a pályázatok elbírálásánál különös hangsúlyt kap a jelölt operatív gyakorlata, továbbá az általa Magyarországon bevezetett módszerek, és a magyar nyelvű (impakt faktorral nem rendelkező) közlemények értékelése.
Az impakt faktorok értékét a jelölt eredeti tudományos közleményei alapján kell
számítani Az impakt faktorokat a J. Citation Reports alapján, vagy a dolgozat
megjelenésének évében érvényes, vagy - amennyiben ez nem elérhető - az utolsó
rendelkezésre álló impakt faktor lista adatai alapján kell megállapítani.
Elméleti intézetben dolgozó pályázó esetén az idegen nyelvű, referált folyóiratban
megjelent közleményszám minimálisan 20, klinikus pályázó esetén 6, de a minimális elvárt összes közleményszám itt is 20.
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Közepesnek tekinthető folyóiratok impakt faktor értékei
Orvostudomány

Sebészet

0,500

Allergia

0,700

Szemészet

0,500

Anatómia, morfológia

0,800

Szülészet, nőgyógyászat

0,600

Andrológia

0,700

Törvényszéki orvostan

0,400

Aneszteziológia

0,800

Toxikológia

0,800

Belgyógyászat

1,000

Urológia

0,700

Dermatológia

0,800

Dietétika

0,800

Biofizika

1,800

Endokrinológia

1,500

Biokémia

1,600

Fogászat

0,700

Biotechnológia

0,800

Fül-, Orr-, Gégészet

0,500

Botanika

0,400

Gasztroenterológia

0,800

Egyedfejlődés

1,700

Gerontológia

0,900

Fiziológia

1,000

Gyermekgyógyászat

0,500

Genetika

1,700

Gyógyszertan

1,400

Immunológia

1,600

Gyógyszertechnológia

0,600

Makrobiológia

1,000

Hematológia

1,400

Molekuláris biológia

2,000

Intenzív ellátás

0,600

Növényélettan

1,600

Keringés

0,900

Pszichológia

1,200

Népegészségügy

1,000

Sejt- és szövettan

1,700

Neurológia

1,900

Virológia

1,700

Ortopédia

0,300

Patológia

0,900

Analitikai kémia

1,100

Pszichiátria

1,200

Fizikai kémia

1,200

Radiológia

0,700

Klinikai kémia

1,100

Rákkutatás, onkológia

1,400

Szerves kémia

1,300

Reumatológia

1,000

Szervetlen kémia

1,100

Biológia

Kémia

4. Fizikatudomány
A pályázótól olyan színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását váijuk,
amelynek hazai és nemzetközi elismertsége közelíti az MTA doktora fokozat
megszerzéséhez szükséges szintet. A tudományos habitus megítéléséhez ki lehet
kérni a MTA Fizikai Osztálya véleményét.
A jelölt nyújtson be egy-két oldal terjedelmű tézis-összefoglalót, amelyben az általa elért, legfontosabbnak tartott tudományos eredményeit tételesen felsorolja.
Ezek forráshelyeit a kapcsolódó irodalomjegyzékben egyértelműen jelölje meg. A
habilitációs szakbizottság mérlegeli a jelölt meghatározó szerepét a hazai és külföldi együttműködésben született eredmények elérésében. Az egyéni hozzájárulás
megítéléséhez a habilitációs bizottság az eljárás során kiegészítő anyagot és társszerzői lemondó nyilatkozatot is bekérhet.
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Az 5. sz. melléklethez kötődő kiegészítések:
A tudományos közlemények jegyzékében kérjük feltüntetni a forrásnak a megjelenését közvetlenül követően érvényes impakt faktorát az SCI Journal Citation
Reports adatai alapján.
Kéljük a megjelent közlemények különlenyomatait vagy fénymásolatait.
Kéljük a forráshelyet is megjelölő hivatkozások tételes jegyzékét.
A jelölt felsorolhat további olyan tényeket és eredményeket, amelyeket fontosnak
tart a sikeres habilitációs eljáráshoz.
5. Földtudomány
A habilitációs eljárás megkezdése előtt ki lehet kérni a tudományágban illetékes
MTA szakbizottság véleményét. Ennek azonban csak informatív szerepe van, a
döntés a Szakbizottságé.
Kiegészítés a Habilitációs Szabályzat (1) pontjához:
A jelöltnek bizonyítani kell, hogy legalább kettő, az egyetemen oktatott, vagy oktatni tervezett kurzus tantervének kialakításában döntő súllyal részt vett.
Az általa művelt tudományágban legalább egy lektorált jegyzetet, vagy tankönyvet megjelentetett, vagy több ilyen megírásában jelentős súllyal (legalább 40%)
részt vett.
Egyetemen vagy főiskolán legalább négy szemeszteren át fő- vagy speciális kollégiumot tartott. Előnyként szolgál(nak) a külföldön, vendégelőadóként tartott
igazolt kurzus(ok).
A PhD/kandidátusi fokozat megszerzése óta folyamatos, magas szintű tudományos tevékenységet folytat és ez idő alatt legalább 10 szakcikket jelentetett meg
idegen nyelven, referált és/vagy lektorált folyóiratban. Idézettsége haladja meg az
ötvenet. Előnyös, ha az idézettségben SCI idézettség is szerepel.
Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, részt vesz (részt vett)
nemzetközi tudományos projektekben, esetleg vezet (vezetett) ilyeneket.
6. Gyógyszertudomány
A pályázótól olyan színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását várjuk,
amelynek hazai és nemzetközi elismertsége az MTA doktora fokozat megszerzéséhez szükséges kívánalmaknak felel meg.
Ha a jelölt nem rendelkezik az MTA doktora címmel, nyújtson be max. 3 oldal
teijedelmü tézis-összefoglalót, amelyben az általa elért, legfontosabbnak tartott
tudományos eredményeit tételesen felsorolja. Ezek forráshelyeit a kapcsolódó irodalomjegyzékben egyértelműen jelölje meg.
A habilitációs szakbizottság mérlegeli a jelölt meghatározó szerepét a hazai és
külföldi együttműködésben született eredmények elérésében. Ehhez kérjük a társszerzők nyilatkozatát, amelyben tudomásul veszik, hogy a jelölt mely tézispontok
alapján kíván habilitálni, másrészt az érintettek a jelölt saját eredményének ismerik el a tézisekben megfogalmazottakat.
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Kiegészítés a habilitáció feltételeihez:
Az elméleti szakemberek habilitációs pályázatának elbírálási küszöbértéke a mellékelt táblázatban (9/A sz. melléklet) az adott tudományterületen szereplő számok
tizenötszöröse. Ez alatt a bizottság nem foglalkozik a kérésekkel.
Klinikai területen a szorzó hatszoros. Itt a pályázatok elbírálásánál különös hangsúlyt
kap a jelölt operatív gyakorlata, továbbá az általa Magyarországon bevezetett módszerek, és a magyar nyelvű (impakt faktorral nem rendelkező) közlemények értékelése.
Az impakt faktorok értékét a jelölt eredeti tudományos közleményei alapján kell
számítani. Az impakt faktorokat a J. Citation Reports utolsó elérhető adatai alapján kell megállapítani.
Elméleti intézetben dolgozó pályázó esetén a külföldi referált folyóiratokban megjelent közlemények száma és külföldi nemzetközi konferenciákon megtartott előadások együttes száma minimálisan 20, klinikai gyógyszerész pályázó esetén 6, de
a minimális elvárt összes közleményszám itt is 20.

Közepesnek tekinthető folyóiratok impakt faktor értékei
Sebészet

0,500

Allergia

0,700

Szemészet

0,500

Anatómia, morfológia

0,800

Szülészet, nőgyógyászat

0,600

Andrológia

0,700

Törvényszéki orvostan

0,400

Aneszteziológia

0,800

Toxikológia

0,800

Belgyógyászat

1,000

Urológia

0,700

Derniatológia

0,800

Dietétika

0,800

Biofizika

1,800

Endokrinológia

1,500

Biokémia

1,600

Fogászat

0,700

Biotechnológia

0,800

Fül-, Orr-, Gégészet

0,500

Botanika

0,400

Gasztroenterológia

0,800

Egyedfejlődés

1,700

Gerontológia

0,900

Fiziológia

1,000

Gyermekgyógyászat

0,500

Genetika

1,700

Gyógyszertan

1,400

Immunológia

1,600

Gyógyszertechnológia

0,600

Makrobiológia

1,000

Hematológia

1,400

Molekuláris biológia

2,000

Intenzív ellátás

0,600

Növényélettan

1,600

Keringés

0,900

Pszichológia

1,200

Népegészségügy

1,000

Sejt- és szövettan

1,700

Neurológia

1,900

Virológia

1,700

Ortopédia

0,300

Patológia

0,900

Analitikai kémia

1,100

Pszichiátria

1,200

Fizikai kémia

1,200

Radiológia

0,700

Klinikai kémia

1,100

Rákkutatás, onkológia

1,400

Szerves kémia

1,300

Reumatológia

1,000

Szervetlen kémia

1,100

Orvostudomány

Biológia

Kémia
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7. Interdiszciplináris tudományok
A pályázótól olyan színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását váijuk,
amelynek hazai és nemzetközi elismertsége az MTA doktora fokozat megszerzéséhez szükséges kívánalmakat megközelíti.
Az MTA doktora címmel nem rendelkező jelölt nyújtson be maximum 3 oldal terjedelmű tézis-összefoglalót, amelyben az általa elért legfontosabbnak tartott tudományos eredményeit tételesen felsorolja. Ezek forráshelyeit a kapcsolódó irodalomjegyzékben egyértelműen jelölje meg.
Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik az MTA doktora fokozattal, az
MTA Orvosi Tudományok Osztálya szcientometriai követelményeinek (impakt és citáció) úgy feleljen meg, hogy az értékek az MTA doktora fokozat
megítéléséhez szükséges értékek kétharmadát teljesítse (1. sz. melléklet). Kívánatos továbbá, hogy a fenti követelmények jelentős hányadában a tudományos munka tervezésében, kivitelezésében és/vagy értékelésében játszott szerepét első vagy utolsó levelező szerzőként való megjelenése is alátámassza. Az
impakt faktorokat a J. Citation Reports alapján, vagy a dolgozat megjelenésének évében érvényes, vagy - amennyiben ez nem elérhető - az utolsó rendelkezésre álló impakt faktor lista adatai alapján kell megállapítani.
Elméleti intézetben dolgozó pályázó esetén az idegen nyelvű, referált folyóiratban megjelent közleményszám minimálisan 20, klinikus pályázó esetén 6,
de a minimálisan elvárt összes közleményszám itt is 20.

1. sz. melléklet
A) táblázat. A tudományos teljesítmény értékelésére általánosan
alkalmazandó mérőszámok
Kísérletes-elméleti és kísérletes klinikai szakterület

IF

Idézet

Minden szakterület, kivéve a B) táblázatban felsoroltakat

34

130

B) táblázat. Az általánostól eltérő követelmények
IF

Idézet

Megelőző orvostan
Népegészségügy
Igazságügyi orvostan

17

65

Biokémia
Molekuláris biológia
Idegtudományok
Genetika, örökléstan

40

130

40

160

Kísérletes-elméleti és kísérletes klinikai szakterület

Immunológia
Sejtbiológia
Virológia
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8. Irodalomtudomány
Az MTA doktora címmel nem bíró pályázóknak olyan tudományos tevékenységet
kell fölmutatnia, amely egyenértékű az akadémiai doktori cím odaítéléséhez szükséges tudományos teljesítménnyel.
Részletes föltételek (a számok a kandidátusi vagy PhD fokozat óta eltelt időszakra
vonatkoztatandók):
1. Két tudományos könyv (monográfia, kritikai igényű szövegkiadás, tanulmánykötet).
2. Húsz tudományos közlemény; ebből
a) modem fdológiai és összehasonlító irodalomtudományi habilitáció esetén legalább 7 idegen nyelven, ebből legalább 4 külföldi folyóiratban, kiadványban
megjelentetett,
b) magyar irodalmi habilitáció esetén legalább 4 idegen nyelvű publikáció,
ebből legalább kettő külföldön megjelentetett.
3. Részvétel külföldi, idegen nyelvű konferenciákon,
a) modem filológiai és összehasonlító irodalomtudományi területen legalább 6,
b) magyar irodalomtörténeti területen legalább 3.
4. A jelöltnek föl kell tüntetnie továbbá:
a) az elnyert pályázatok számát, jellegét, eredményét,
b) nemzetközi tudományos együttműködésben való részvételt,
c) a hazai tudományos életben való részvételt (akadémiai bizottsági tagság, kiadvány-folyóirat szerkesztőségi tagság, opponencia, bíráló bizottsági tagság,
részvétel hazai konferenciákon, konferenciaszervezés, tudományos diákköri
szervezés),
d) részvétel az egyetemi tudományos közéletben.
5. Legalább négy féléves egyetemi (felsőoktatási) előadói gyakorlat (legalább heti
2 óra) és vizsgáztatási kötelezettség.
9. Kémiatudomány
A habilitációs eljárás megindításához az MTA doktora fokozattal nem rendelkezőktől olyan tudományos tevékenységet kívánunk meg, amely megközelíti az
MTA doktora cím odaítéléséhez szükséges tudományos teljesítményt. Számszerűsítve ez a tudományos fokozat megszerzése után legalább 20-25 nemzetközi folyóiratban publikált közleményt jelent. Kívánatos, hogy az összesített impakt faktor értéke éije el a 25-öt. További elvárás, hogy a fenti közleményekre 100 fölötti
önhivatkozás nélküli idézet legyen. Szükségesnek tartjuk, hogy a jelölt tézisekben
(10-12 oldal) foglalja össze legfontosabb tudományos eredményeit és ezek jelentőségét, amelyek elérésében meghatározó szerepe volt. A jelölt téijen ki arra, hogy
kutatásai mennyiben járultak hozzá tudományterületének fejlődéséhez.
A habilitációs eljárás megindításának további feltétele legalább 4 féléven keresztül heti két órában kötelező vagy szabadon választható kollégium megtartása,
melyhez a végén kollokvium vagy szigorlat kapcsolódik.
Abban az esetben, ha a jelölt az MTA doktora címmel rendelkezik, tudományos
teljesítményét illetően további vizsgálatok folytatása szükségtelen. Ebben az esetben oktatási tevékenységének magas színtű teljesítése a habilitációs eljárás megindításának feltétele.
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10. Klinikai orvostudomány
A pályázótól olyan színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását váijuk, amelynek hazai és nemzetközi elismertsége az MTA doktora címének megszerzéséhez
szükséges kívánalmakat eléri, vagy közelíti.
A tudományos habitus megítéléséhez ki lehet kérni az MTA Orvosi Osztálya véleményét.
Ha a jelölt nem rendelkezik az MTA doktora fokozattal, az MTA illetékes osztálya scientrometriai követelményeinek (impakt és citáció) úgy feleljen meg, hogy
az értékek az MTA doktora fokozat megítéléséhez szükséges követelmények
65%-át teljesítsék.
A MTA doktora címmel nem rendelkező jelölt nyújtson be max. 3 oldal terjedelmű tézis-összefoglalót, amelyben az általa elért, legfontosabbnak tartott tudományos eredményeit tételesen felsorolja. Ezek forráshelyeit a kapcsolódó irodalomjegyzékben egyértelműen jelölje meg.
A habilitációs szakbizottság mérlegeli a jelölt meghatározó szerepét a hazai és
külföldi együttműködésben született eredmények elérésében. Ehhez kérjük a társszerzők nyilatkozatát, amelyben tudomásul veszik, hogy a jelölt mely tézispontok
alapján kíván habilitálni, másrészt az érintettek a jelölt saját eredményének ismerik el a tézisekben megfogalmazottakat.
A pályázatok elbírálásánál hangsúlyt kap a jelölt klinikai gyakorlata, továbbá az
általa Magyarországon bevezetett módszerek és a magyar nyelvű (impakt faktorral
nem rendelkező) közlemények értékelése. Utóbbi a MTA Orvosi Osztálya által
megfogalmazott, a hazai orvosi szakirodalmi tevékenység elismerését szolgáló
mutató (Magyar Belorvosi Archívum 1999/2.: 205-208.) alapján történik.
Főiskolai Kar oktatója esetén hangsúlyt kap a jelölt oktatásfejlesztő és tudományos közéleti tevékenysége, továbbá az általa Magyarországon bevezetett módszerek és magyar nyelvű ill. impakt faktorral nem rendelkező közlemények szakterületi sajátosságok figyelembe vételével történő értékelése.
Oktatói habitus/minőség megítéléséhez adja meg:
1. Fő szakterülete, tevékenysége jellemző adatait;
2. Szakterületén betöltött konzultatív tevékenységét;
3. Regionális, országos, ill. nemzetközi munkákban (kutatás, pályázat) részvételét;
4. Szakmai közéleti működése, szakmai szervező tevékenysége;
5. Szakmai közéleti tagság, vezetői tisztségviselés;
6. Hazai és külföldi szakmai kapcsolattartás, együttműködés.
A betegellátó tevékenvsép, minőségének megítéléséhez adja meg:
1. Fő szakterülete, klinikai tevékenységének jellemző adatai;
2. Hazai betegellátásban betöltött konzultatív tevékenysége;
3. Regionális vagy országos hatáskörű szakrendelésben, ellátásban való részvétele;
4. Szakmai közéleti működése, szakmai szervező tevékenysége;
5. Szakmai, szakmai közéleti tagság, vezetői tisztségviselés;
6. Hazai és külföldi szakmai kapcsolattartás, együttműködés.
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Közepesnek tekinthető folyóiratok impakt faktor értékei
Orvostudomány

Sebészet

0,500

Allergia

0,700

Szemészet

0,500

Anatómia, morfológia

0,800

Szülészet, nőgyógyászat

0,600

Andrológia

0,700

Törvényszéki orvostan

0,400

Aneszteziológia

0,800

Toxikológia

0,800

Belgyógyászat

1,000

Urológia

0,700

Dermatológia

0,800

Dietétika

0,800

Biofizika

1,800

Endokrinológia

1,500

Biokémia

1,600

Fogászat

0,700

Biotechnológia

0,800

Fül-, Orr-, Gégészet

0,500

Botanika

0,400

Gasztroenterológia

0,800

Egyedfejlődés

1,700

Gerontológia

0,900

Fiziológia

1,000

Gyermekgyógyászat

0,500

Genetika

1,700

Gyógyszertan

1,400

Immunológia

1,600

Gyógyszertechnológia

0,600

Makrobiológia

1,000

Hematológia

1,400

Molekuláris biológia

2,000

Intenzív ellátás

0,600

Növényélettan

1,600

Keringés

0,900

Pszichológia

1,200

Népegészségügy

1,000

Sejt- és szövettan

1,700

Neurológia

1,900

Virológia

1,700

Ortopédia

0,300

Patológia

0,900

Analitikai kémia

1,100

Pszichiátria

1,200

Fizikai kémia

1,200

Radiológia

0,700

Klinikai kémia

1,100

Rákkutatás, onkológia

1,400

Szerves kémia

1,300

Reumatológia

1,000

Szervetlen kémia

1,100

Biológia

Kémia

11. Környezettudomány
A habilitációs eljárás megkezdésének feltétele, hogy a jelölt folyamatos és magas
szintű tudományos tevékenységet folytasson és megfelelő oktatómunkáról adjon
számot. Amennyiben nem rendelkezik akadémiai doktori fokozattal vagy címmel, a
habilitációs eljárás tudományos részének megkezdése előtt ki kell kérni a tudományágban illetékes MTA tudományos bizottság véleményét, állásfoglalását. Ennek a
Habilitációs Szakbizottság számára nem kötelező érvényű, informatív szerepe van.
1. A jelöltnek bizonyítania kell, hogy legalább kettő, az egyetemen oktatott kurzus tematikájának kialakításában döntő súllyal részt vett.
2. Legalább hat szemeszterben önállóan főkollégiumot, vagy speciálkollégiumot
tartott. Külföldön tartott kurzus előnyként szolgál.
3. Bizonyítsa részvételét diploma-, vagy szakdolgozat irányításában, doktori
(PhD) kurzusok tartásában, és doktori értekezések készítésének irányításában.
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4. Az általa müveit tudományágban legalább egy megjelent jegyzetet vagy könyvet írt, vagy több ilyen megírásában részt vett.
5. A doktori (PhD), illetve kandidátusi fokozat megszerzése óta tudományos tevékenységet töretlenül folytat és legalább 15 idegen nyelvű könyvfejezete vagy
dolgozata jelent meg referált/lektorált folyóiratban.
6. Részt vesz a hazai és nemzetközi tudományos közéletben, bizottságokban, testületekben, kongresszusok és tudományos konferenciák szervezésében.
7. Bizonyítania kell tudományos működésének hazai és nemzetközi visszhangját,
munkáira kapott hivatkozásokkal. A hivatkozások minimális száma a szakterület sajátosságaitól függ, de 80-at minden esetben el kell érnie. SCI idézettség
előnyt jelent.
12. Közgazdaságtudomány
1. A jelöltnek bizonyítania kell szakmai és tudományos felkészültségét pályázati
anyagában az alábbiak ellenőrizhető közlésével:
- legalább egy önálló könyvet (jegyzetet, tankönyvet, szakkönyvet) írt, vagy
legalább háromnak a kidolgozásában szerzőként, önálló fejezet(ek) megírásával részt vett,
- legalább húsz saját tudományos eredményeket közlő (hazai vagy külföldi)
tanulmánya jelent meg szakfolyóiratokban, szakkönyvekben (legfeljebb tíz
lehet társszerzős munka), amelyek legalább felét az utóbbi tíz évben közölte,
- tudományos munkáiból idegen nyelven legalább öt tanulmánya jelent meg
referált folyóiratokban (vagy szakkönyvekben önálló fejezetként).
2. A jelölt tudományos munkásságának legfontosabb eredményeit kb. egy ív terjedelmű tézisekben foglalja össze.
3. A jelölt bizonyítja előadókészségét szűkebb szakterületéről legfeljebb 30 perces magyar nyelvű és 15 perces idegen nyelvű nyilvános tudományos előadásban, bírálóbizottság jelenlétében. A habilitációs tantárgyi előadás 45 perces
magyar és 15 perces idegen nyelvű előadásból áll.
4. Részt vesz a hazai és nemzetközi tudományos közéletben, szakmai és tudományos szervezetek munkájában, konferenciákon rendszeresen előad.
13. Matematikatudomány
A pályázótól magas színvonalú, nemzetközileg elismert tudományos tevékenység
és kiemelkedő oktatási tevékenység gyakorlását várjuk el.
Az MTA doktora fokozattal nem rendelkező pályázó kutatói munkásságát tézisekben foglalja össze.
Kutatási tevékenység
(MTA doktora fokozattal nem rendelkező pályázóknál)
A jelöltnek PhD/kandidátusi fokozat megszerzése után folyamatosan és legalább 5
éven át magas színvonalú tudományos kutatómunkát kell folytatnia, és körülbelül
15 olyan tudományos cikket kell publikálnia idegen nyelvű matematikai szakfo-
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lyóiratokban, amelyeket a Mathematical Reviews a pályázat benyújtásáig már referált. A cikkek számának és minőségének értékelésénél az eredmények mélységét, megjelenési helyét, az adott kutatási téma publikációs szokásait vesszük figyelembe, valamint azt, hogy társszerzős cikkekről van-e szó.
A jelölt elért kutatási eredményeinek nemzetközi hatását elsősorban a cikkekre történt
hivatkozásokkal igazolja. Elvárjuk, hogy körülbelül 20 tudományos cikk vagy monográfia hivatkozzon cikkeire (önhivatkozás, illetve multiplicitás nélkül számolva).
Ugyancsak elválj uk, hogy a pályázó rendszeresen tartson előadást a kutatási témájában rendezett nemzetközi tudományos konferenciákon, és vegyen részt a hazai,
illetve nemzetközi tudományos pályázatokban, együttműködésben.
Oktatási tevékenység
Követelmény, hogy a jelölt a pályázat benyújtása előtt legalább négy féléven keresztül önállóan tartson fökollégiumi - esetleg speciálkollégiumi - előadást (beleértve a
vizsgáztatást is). Kívánatos, hogy a pályázó témavezetői tevékenységet igazoljon körülbelül 10 diplomamunkát, szakdolgozatot készítő hallgató, diákköri pályamunkát
készítő hallgató, illetve doktorandusz hallgató mellett. Ugyancsak elváljuk, hogy
megjelent egyetemi jegyzet vagy tankönyv szerzője, illetve társszerzője legyen.
Tudományos közéleti tevékenység
A jelölt vegyen részt a hazai, illetve nemzetközi tudományos közéletben, pl.
tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagjaként, bizottsági, testületi
tagként valamely hazai vagy nemzetközi szervezetben, vegyen részt tudományos konferencia szervezésében stb. Ugyancsak elvárjuk, hogy aktívan vegyen részt az egyetemi, kari, intézeti közéletben.
14. Multidiszciplináris

Orvostudomány

A Multidiszciplináris Orvostudományi Szakbizottság (MOSZ) a hozzá utalt kérelmeket az alábbi szempontos szerint bírálja el. Meghatározza, hogy a pályázók
teljesítménye milyen hányadban jött létre a MOSZ illetékességi körébe tartozó, a
következőkben felsorolt egyes tudományterületeken, és velük szemben ugyanilyen arányban érvényesíti a vonatkozó követelményeket.
Elméleti orvostudomány és egészségtudomány
A pályázótól olyan színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását várjuk,
amelynek hazai és nemzetközi elismertsége az MTA doktora fokozat megszerzéséhez szükséges kívánalmaknak felel meg, vagy azt közelíti.
Ha a jelölt nem az MTA doktora, nyújtson be maximum 3 oldal teijedelmű tézisösszefoglalót, amelyben az általa elért, legfontosabbnak tartott tudományos eredményeit tételesen felsorolja. Ezek forráshelyeit a kapcsolódó irodalomjegyzékben egy értelműen jelölje meg. Kéljük a megjelent közlemények különlenyomatait vagy fénymásolatait. Adja meg tételesen a közleményeire történt hivatkozások jegyzékét.
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A MOSZ mérlegeli a jelölt meghatározó szerepét a hazai és külföldi együttműködésben
született eredmények elérésében. Ennek érdekében kérheti a társzerzők nyilatkozatát,
amelyben azok tudomásul veszik, hogy a jelölt mely tézispontos alapján kíván habilitálni, és a jelölt saját eredményének ismerik el a tézisekben megfogalmazottakat.
Konzervatív-klinikai

orvostudomány

A pályázótól olyan színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását várjuk,
amelynek hazai és nemzetközi elismertsége az MTA doktora címének megszerzéséhez szükséges kívánalmakat eléri, vagy közelíti.
A tudományos habitus megítéléséhez ki lehet kérni az MTA Orvosi Osztálya véleményét.
Az MTA doktora címmel nem rendelkező jelölt nyújtson be maximum 3 oldal teijedelmű tézis-összefoglalót, amelyben az általa elért, legfontosabbnak tartott tudományos
eredményeit tételesen felsorolja. Ezek forráshelyeit a kapcsolódó irodalomjegyzékben
egyértelműen jelölje meg. Kéljük a megjelent közlemények különlenyomatait vagy
fénymásolatait. Adja meg tételesen a közleményeire történt hivatkozások jegyzékét.
A MOSZ mérlegeli a jelölt meghatározó szerepét a hazai és külföldi együttműködésben született eredmények elérésében. Ehhez kérjük a társszerzők nyilatkozatát,
amelyben azok tudomásul veszik, hogy a jelölt mely tézispontok alapján kíván habilitálni, és a jelölt saját eredményének ismerik el a tézisekben megfogalmazottakat.
A pályázatok elbírálásánál hangsúlyt kap a jelölt klinikai gyakorlata, továbbá az
általa Magyarországon bevezetett módszerek és a magyar nyelvű (impakt faktorral
nem rendelkező) közlemények értékelése. Utóbbi az MTA Orvosi Osztálya által
megfogalmazott, a hazai orvosi szakirodalmi tevékenység elismerését szolgáló
mutató (Magyar Belorvosi Archívum 1999/2.: 205-208.) alapján történik.
Főiskolai Kar oktatója esetén hangsúlyt kap a jelölt oktatásfejlesztő és tudományos közéleti tevékenysége, továbbá az általa Magyarországon bevezetett módszerek és magyar nyelvű, illetve impakt faktorral nem rendelkező közlemények szakterületi sajátosságok figyelembe vételével történő értékelése.
Szakmai közéleti tevékenysége megítéléséhez adia meg a következőket:
1. Szakmai közéleti működése, szervező tevékenysége.
2. Szakmai társaságokban és testületekben meglévő tagsága, vezetői tisztsége.
3. Regionális, országos, illetve nemzetközi munkákban (kutatás, pályázat) való
részvétele.
4. Hazai és külföldi szakmai kapcsolattartás, együttműködés.
A betegellátó tevékenység minőségének megítéléséhez adia meg a következőket:
1. Fő szakterületén, klinikai tevékenységének jellemző adatai.
2. Hazai betegellátásban betöltött konzultatív tevékenysége.
3. Regionális vagy országos hatáskörű szakrendelésben, ellátásban való részvétele.
Műtéti-klinikai

orvostudomány

A pályázótól olyan színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását váijuk,
amelynek hazai és nemzetközi elismertsége az MTA doktora címének megszerzéséhez szükséges kívánalmakat megközelíti.
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Az MTA doktora címmel nem rendelkező jelölt nyújtson be legfeljebb 3 oldal terjedelmű tézis-összefoglalót, amelyben az általa elért, legfontosabbnak tartott tudományos eredményeit tételesen felsorolja. Ezek forráshelyeit a kapcsolódó irodalomjegyzékben egyértelműen jelölje meg. Kérjük a megjelent közlemények különlenyomatait, vagy fénymásolatait. Adja meg tételesen a közleményeire történt
hivatkozások jegyzékét.
A MOSZ mérlegeli a jelölt meghatározó szerepét a hazai és külföldi együttműködésben született eredmények elérésében. Ehhez kérjük a társszerzők nyilatkozatát,
amelyben azok tudomásul veszik, hogy a jelölt mely tézispontok alapján kíván habilitálni, és a jelölt saját eredményének ismerik el a tézisekben megfogalmazottakat.
A jelölt pályázatában részletesen ismertesse oktatási tevékenységét (pl. vendégoktató
egyetemünkön, speciális kollégiumot tart, oktató kórházban hallgatókat oktat stb.).
Szakmai közéleti tevékenysége megítéléséhez adja meg a következőket:
1. Szakmai, közéleti működése.
2. Szalmai társaságokban és testületekben meglévő tagsága, vezetői tisztsége.
3. Regionális, országos, illetve nemzetközi munkákban (kutatás, pályázat) való
részvétele.
4. Hazai és külföldi szakmai kapcsolattartás, együttműködés.
A betegellátó tevékenység minőségének megítéléséhez adja meg az alábbi adatokat:
1. Fő szakterületén, klinikai tevékenységének jellemzői (betegellátás, illetve műtéti statisztika).
2. Hazai betegellátásban betöltött konzultatív tevékenysége.
3. Részvétele a regionális vagy országos hatáskörű szakrendelésben, ellátásban.
Kiegészítés a habilitációs feltételekhez
Elméleti tudományterületen végzett tevékenység esetében a habilitációs pályázatok elbírálási küszöbértékének azt tekintjük, ha a pályázó közleményeinek kumulatív impakt faktora eléri az alábbi táblázatban megadott valamelyik tudományterület folyóiratai médián impakt faktor értékének tizenötszörösét. A kumulatív impakt faktor egyenlő azon folyóiratok impakt faktora összegével, amelyekben a pályázó közleményei megjelentek, Azonos folyóiratban megjelent több közlemény
esetében a vonatkozó impakt faktort a közlemények számával meg kell szorozni.
Klinikai területen a megkívánt kumulatív impakt faktor teljesítmény az alábbi táblázatban megadott valamelyik tudományterület folyóiratai médián impakt faktor
értékének hatszorosa. Itt a pályázatom elbírálásánál figyelembe vesszük a jelölt
operatív gyakorlatát, továbbá az általa Magyarországon bevezetett módszereket és
magyar nyelvű (impakt faktorral nem rendelkező) közleményeit is (utóbbiakat az
MTA Orvosi Osztálya ajánlásainak megfelelően).
Az elbírálási küszöbérték alatti kumulatív impakt faktorral rendelkező kérvényekkel a bizottság nem foglalkozik.
Az impakt faktorok értékét a jelölt eredeti, teljes hosszúságú (nem kivonatos) tudományos közleményei alapján kell számítani. Az impakt faktorokat a Journal
Citation Reports alapján, a dolgozat megjelenését közvetlenül követően érvényes
impakt faktor lista adatai alapján kell megállapítani.
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Elméleti intézetben dolgozó pályázó esetén az idegen nyelvű, referált folyóiratban
megjelent megkövetelt közleményszám minimálisan 20, klinikus pályázó esetén
6, de a minimálisan elvárt közleményszám itt is 20.

Folyóiratok médián impakt faktor értéke az élettudományok
és a kémia nagyobb szakterületein
Orvostudomány

Sebészet

0,500

Allergia

0,700

Szemészet

0,500

Anatómia, morfológia

0,800

Szülészet, nőgyógyászat

0,600

Andrológia

0,700

Törvényszéki orvostan

0,400

Aneszteziológia

0,800

Toxikológia

0,800

Belgyógyászat

1,000

Urológia

0,700

Dermatológia

0,800

Dietétika

0,800

Biofizika

1,800

Endokrinológia

1,500

Biokémia

1,600

Fogászat

0,700

Biotechnológia

0,800

Fül-, Orr-, Gégészet

0,500

Botanika

0,400

Gasztroenterológia

0,800

Egyedfejlődés

1,700

Gerontológia

0,900

Fiziológia

1,000

Gyermekgyógyászat

0,500

Genetika

1,700

Gyógyszertan

1,400

Immunológia

1,600

Gyógyszertechnológia

0,600

Makrobiológia

1,000

Hematológia

1,400

Molekuláris biológia

2,000

Intenzív ellátás

0,600

Növényélettan

1,600

Keringés

0,900

Pszichológia

1,200

Népegészségügy

1,000

Sejt- és szövettan

1,700

Neurológia

1,900

Virológia

1,700

Ortopédia

0,300

Patológia

0,900

Analitikai kémia

1,100

Pszichiátria

1,200

Fizikai kémia

1,200

Radiológia

0,700

Klinikai kémia

1,100

Rákkutatás, onkológia

1,400

Szerves kémia

1,300

Reumatológia

1,000

Szervetlen kémia

1,100

Biológia

Kémia

15. Neveléstudomány
A habilitációs eljárás megindításának feltétele:
Az eljárás megindításához akadémiai doktori cím (fokozat) vagy azzal egyenértékű tudományos teljesítmény dokumentálása szükséges.
I. Oktatói tevékenység:legalább 100 óra előadás, 100 hallgató vizsgáztatása és 5
szakdolgozat (vagy disszertáció) vezetése.

44 A Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Szabályzata /. számú melléklete

2. Legalább négy, saját kutatási eredményt közlő könyv (szakkönyv, monográfia),
50 saját kutatási eredményt közlő tudományos cikk, tanulmány, könyvfejezet, 6
külföldön megjelent tudományos cikk vagy könyvfejezet. A tudományos munkásság hatását tükröző legalább 80 hivatkozás. Legalább két (témavezetőként)
elnyert tudományos kutatási pályázat. A nemzetközi konferenciákon való rendszeres részvétel, legalább 10 előadás vagy poszter.
3. A kutatói munkásságot reprezentáló tézisek elkészítése (2-3 ív, azaz 80-120
ezer betű teijedelemben) és publikálása a tanszék e célra indított kiadványsorozatában. Az akadémiai doktori címmel (fokozattal) rendelkezők a doktori diszszertáció téziseit nyújtják be.
Az akadémiai doktori címmel (fokozattal) nem rendelkezők tudományos teljesítményének megállapítása „bírálói vélemények" figyelembevételével történik. A bírálói vélemények az alábbi módon készülnek:
A téziseket és a tudományos munkásság dokumentációját a Szakbizottság elnöke
megküldi a szakterület két külső (egyetemünkkel munkaviszonyban nem álló)
képviselőjének (akadémiai vagy habilitált doktornak), akik egy hónapon belül a
habilitáció követelményeihez (az akadémiai doktori cím szintjéhez) viszonyítva
rövid szöveges értékeléssel és az alábbi kategóriák valamelyikével minősítik a jelölt tudományos teljesítményét:
0 egyáltalán nem
1 még nem felel meg
2 megfelel
3 maximálisan megfelel
16. Nyelvtudomány
1. A PhD megszerzése után egy publikált, önálló kutatásokat tartalmazó könyv,
vagy 3-5 íves tanulmány (1 ív = 40 000 n),
2. 5 db külföldön, tekintélyes kiadványban megjelent tanulmány,
3. A PhD megszerzése óta legalább 20 szaktanulmány,
4. Szakirodalmi tevékenységet összefoglaló, szétküldésre alkalmas módon elkészített tézisek (1 ív),
5. A jelölt tudományos tevékenységére vonatkozó bírálatok fotókópiában való
melléklete.
17. Számítástudomány
1. Minden jelölt legalább 4 féléven keresztül, önállóan felépített, legalább heti
kétórás előadást tartson.
2. Maximum 1 ív hosszú tézist kell készíteni a legfontosabb eredmények összefoglalásával.
3. Idegen nyelven is képesnek kell lennie előadások tartására.
4. Oktató és tudományos munkájával igazolnia kell, hogy alkalmas a hallgatók, a
doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére.
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5. Kiemelkedő tudományos munkásságot fejt ki.
6. Tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei előtt ismertnek kell
lennie.
7. Iskolateremtő egyéniség.
18. Történelemtudomány
A habilitációs követelményeknél az egyetemi Habilitációs Szabályzat 5. sz. mellékletének szempontjai az irányadók. Ezen túl a következő konkrét szempontoknak és követelményeknek kell eleget tenni:
Oktatómunka:
1. Legalább 56 óra előadás egyetemen vagy főiskolán, az előadás(ok)hoz kapcsolódó vizsgáztatás.
2. Ezen kívül kívánatos a hagyományos oktatáson kívüli területeken kifejtett tevékenység: szakdolgozatok irányítása, diákköri munkában témavezetői, konzulensi tevékenység, valamint doktori programban való előadói részvétel és/vagy
témavezetés.
Tudományos tevékenység:
1. Kutatómunka:
a) Két publikált könyv az illetékes akkreditált szakterületen. Az egyik könyv
helyett elfogadható 4 ívnél terjedelmesebb tanulmány (1 ív = 40 000 N). E
könyveknek, illetve nagy tanulmánynak tudományos jellegű apparátussal ellátott szakmunkáknak kell lenniük. Önálló kötetként, tudományos igényű,
jelentős értékű forrásközlés is beszámítható. Tanulmánykötet, szerkesztés,
sajtó alá rendezés nem fogadható el. A b) és c) pontban foglalt tanulmányok
összefűzése egy kötetben nem helyettesíthet könyvet vagy nagyobb tanulmányt.
b) A PhD fokozat óta eltelt időben, tanulmánykötetben vagy periodikában
megjelent tizenöt szaktanulmány, forrásközlő cikk (ismertetés, bibliográfia,
referencia nem fogadható el).
c) Ebből négy, egyetemes történelem esetében hét külföldön megjelent szaktanulmány (ismertetés, bibliográfia, referencia nem fogadható el).
d) A b) és c) pontban foglalt tanulmányok közül legalább 4 idegen nyelvű legyen.
e) A szakirodalmi munkásságot összefoglaló tézisek (min. 1 ív, max. 4 ív) az
a) pontban említett könyvet vagy tanulmányt nem helyettesíthetik.
f) Csak a PhD (kandidátusi) fokozat megszerzése után megjelent publikációk
vehetők figyelembe.
2. Tudományos-szakmai közéleti tevékenység:
Dokumentálhatóan színvonalas és állandó hazai illetve nemzetközi szakmaiközéleti tevékenység.
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1 Az SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya függelékei

PREAMBULUM
Ftv. 66. § 1. A hallgatói önkormányzat a felsőoktatási intézmény önkormányzatának részeként
működik. A hallgatói önkormányzatnak tagja a felsőoktatási intézmény minden beiratkozott hallgatója, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában
végzi.
2. A hallgatói önkormányzat tisztségviselőit és képviselőit a hallgatók választják meg,
ennek során minden hallgató választó, illetve választható. Érvényes a választás, ha
azon legalább a hallgatók egynegyede részt vesz.
3. A felsőoktatási intézmények Szabályzatukban határozzák meg azokat az ügyeket, amelyekben a hallgatói önkormányzat dönt, amelyekben egyetértése szükséges, illetőleg
amelyekben véleményének kikérése kötelező. A hallgatók a hallgatói önkormányzat
részére biztosított jogokat választott képviselőik útján - a hallgatói önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon - gyakorolják.
4. A hallgatói önkormányzat a Szabályzat alapján és keretei között saját szervezeti és
működési szabályzatát maga alkotja meg, és azt bemutatja az intézményi tanácsnak.
Az intézményi tanács kifogást emelhet törvény- vagy szabályzatellenes rendelkezés ellen, illetőleg azt megsemmisítheti. Az intézményi tanács ilyen rendelkezése ellen a
hallgatói önkormányzat panasszal fordulhat a felsőoktatási intézmény vezetőjéhez,
ennek eredménytelensége esetén az oktatási miniszterhez.
5. A hallgatói önkormányzat a felsőoktatási intézmény más szerveivel
együttműködve
látja el feladatait.
6. A hallgatói önkormányzat működéséhez és a szabályzatban meghatározott feladatok
elvégzéséhez a tárgyi és anyagi feltételeket az intézmény vezetése biztosítja, amelyek
jogszerű felhasználását az intézmény vezetője ellenőrzi.
67. § 1. A hallgatói önkormányzat joga, különösen
a) a szabályzatában meghatározott választás alapján képviselők küldése az intézményi és a
kari tanácsba, valamint más vezető testületekbe;
b) részvétel a felvételi bizottságok munkájában;
c) javaslat a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére;
d)javaslat külső oktató (előadó) meghívására;
e) részvétel a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében; a dolgozatok közzététele;
fi a szükséges feltételek megléte esetén a kulturális, szociális szervezeti egységek létesítése, megszüntetése, irányítása;
g) a hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak
építése;
h) az oktatói munka hallgatói véleményezése;
i) a felsőoktatási intézmény sportlétesítményei hasznosításának véleményezése;
j) részvétel a kollégiumok (diákotthonok) vezetésében;
k) részvétel a hallgatók tanulmányi, ösztöndíj- és támogatási ügyeinek intézésében.
2. A hallgatói önkormányzat más - elsősorban hallgatókat érintő -feladatok ellátására is
felkérhető, döntési jogkörrel felruházható.
3. A hallgatói önkormányzat egyetértést gyakorol:
a) a tanulmányi és vizsgaszabályzat elfogadásakor, illetve módosításakor;
b) az oktatás hallgatói véleményezésének rendjére alkotott intézményi szabályzat elfogadásakor, illetve módosításakor;
c) a Szabályzatban rögzített hallgatói jóléti, kulturális, sport célú ingatlanok és intézmények, szervezeti egységek, helyiségek (kollégiumok, diákotthonok, klubok, hallgatói
sportlétesítmények) rendeltetésszerű használatának megváltoztatásakor,
megszüntetésekor és hasznosításával
kapcsolatban.

A Szegedi Tudományegyetem Hallgatói önkormányzata Alapszabályának sarokkövét az 1993. évi
LXXX. (felsőoktatásról szóló) törvény, a szegedi hallgatói önkormányzati hagyományok, valamint
a képzési formától függetlenül a szegedi felsőoktatásban tanulmányaikat folytató hallgatók azon
jogos akarata képezi, hogy megvalósítsa a hatékony és közös érdekképviseletet.
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Az SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya függelékei

I. Általános rendelkezések
i.§
A hallgatói önkormányzat neve: Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat, rövidítése: SZTE EHÖK).
Székhelye: Szeged.
Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatokban használt neve: Student Union of
University of Szeged.
2-§
(1) A képzési formától függetlenül az Önkormányzat tagja a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: SZTE, vagy általános megjelöléssel Egyetem) bármely karának, vagy kihelyezett tagozatának érvényes hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgatója.
(2) Az Önkormányzat testületeit, vezetőit a hallgatók választják meg a választások
rendjéről szóló IV. fejezet iránymutatásai alapján.
(3) Az SZTE bármely karára, tagintézményébe beiratkozott hallgatója, illetve
hallgatói munka végzése céljából halasztó hallgatója választó és választható.
(4) A hallgatói önkormányzat két - egyetemi és kari - szinten szerveződik. A hallgatói önkormányzat egyetemi szintű szerve az EHÖK, kari- szintű szervei a kari
HÖK-ök (A kari, intézményi HÖK-ök listáját az 1. számú függelék tartalmazza.).
(5) Az EHÖK a kari HÖK-ökről - jogszabálysértés esetén - kötelező érvénnyel
döntést hozhat.
3.§
Az Önkormányzat célja:
(1) ellátni az egyetem hallgatóinak érdekképviseletét, érdekvédelmét;
(2) képviselni a hallgatók érdekeit az SZTE működését befolyásoló elképzelések,
tervek, határozatok kialakításában;
(3) részt venni a hallgatókat hallgatói jogviszonyukból eredően érintő tanulmányi,
szociális és pénzügyek intézésében;
(4) együttműködni más hallgatói és egyéb szervezetekkel;
(5) részt venni a kollégiumok, diákotthonok vezetésében;
(6) a hallgatók sport, kulturális, művészeti életének szervezése és a hallgatók életnívójának emelése.
4.§
Az Önkormányzat a 3. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el:
(1) szervezi és felügyeli a hallgatói érdekképviselet választását;
(2) részt vesz az SZTE bizottságainak, valamint más testületeinek munkájában;
(3) véleményezi és segíti az SZTE működését befolyásoló elképzelések, tervek
határozatok kialakítását;
(4) koordinálja a kari HÖK-ök által kifejtett érdekképviseleti munkát;
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(5) támogatja az ösztöndíjak, az állandó vagy az eseti és az egyéb támogatások
ügyében eljáró kari HÖK-ök munkáját;
(6) képviseli az egyetem hallgatóit, illetve a kari önkormányzatokat az Egyetemi
Tanácsban és az egyetem vezetésében;
(7) megalkotja és az Egyetemi Tanács elé terjeszti mindazon szabályzatokat, melyek az egyetem minden hallgatóját hallgatói jogviszonya alapján érintenek, és
jogszabály vagy az SZTE SZMSZ a hatáskörébe utal;
(8) folyamatos és szervezett kapcsolatot tart más hallgatói és egyéb szervezetekkel.

II. Az Önkormányzat felépítése
5-§
(1) Az Önkormányzat szervezeti felépítését a 2. számú függelék tartalmazza.
(2) Az Önkormányzatot a következő választott szervek irányítják:
a) a SZTE EHÖK Választmány (a továbbiakban: Választmány);
b) az SZTE EHÖK Elnökség (a továbbiakban: Elnökség).
(3) Az Önkormányzat ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FEB).
(4) Az Önkormányzatot az SZTE EHÖK elnök vezeti.
SZTE EHÖK Választmány
6.§
(1) A Szegedi Tudományegyetem bármely karának, tagintézményének érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói érdekeiknek képviseletére, jogaik gyakorlására és céljaik megvalósítására SZTE EHÖK Választmányt hoznak létre.
(2) A Választmány az Önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve, melynek tagjai a
kari hallgatói önkormányzatok és az Egyetemi, intézményi Hallgatói Önkormányzat által az ide vonatkozó szabályzatok alapján delegált képviselők.
(3) Választmány tagjai:
a) elnöke: az Önkormányzat elnöke;
b) szavazati joggal: az EHÖK elnöke, a delegált SZTE kari HÖK-képviselők;
1 fö nem nappali tagozatos alapképzésben részt vevő hallgató;
c) tanácskozási joggal: az Elnökség tagjai.
(4) A Választmány, illetve az elnök meghívhat a Választmány ülésére - tanácskozási joggal - olyan személyt, aki a tárgyalt ügyben szervezetileg vagy szakmailag illetékes.
(5) A Választmányi tagok a választóik által visszahívhatók. A visszahívásról a delegáló Hallgatói Önkormányzat dönt.
(6) A Szegedi Tudományegyetem kari hallgatói önkormányzatai - ide vonatkozó
szabályzataik alapján - delegálnak tagokat a következők szerint:
a) minden hallgatói önkormányzatot alanyi jogon két mandátum illet meg,
b) és minden ezer nappali tagozatos államilag finanszírozott alapképzésben
részt vevő kari hallgatónként további egy.
így: 1000-1999 között további 1,
2000-2999 között további 2,
3000-3999 között további 3 (stb.).
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(7) A Választmány szavazati jogú tagja a PhD-hallgatók képviselete által delegált
1 fő.
(8) A Választmány szavazati jogú tagja a nem nappali tagozatos alapképzésben
részt vevő hallgatók egy képviselőjét az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Választmánya választja meg, az elnök jelölése alapján, egyszerű többséggel. Jelöltként csak a Kari Hallgatói Önkormányzatok képviselői indulhatnak.
(9) Minden tagönkormányzat köteles Választmányi képviselőin túl legalább egy
további póttagot delegálni.
(10) A Választmány tagjainak mandátuma egy évre szól és megújítható.
(11) A mandátum megszűnik
- az egy év lejártával,
- a hallgatói jogviszony megszűnésével,
- lemondással,
- visszahívással,
- a közügyektől való eltiltó büntetés, illetve marasztaló fegyelmi határozat
jogerőre emelkedésével.
(12) Az egy év lejárta előtt megüresedett mandátumok betöltéséről a delegáló Önkormányzat egy héten belül vagy a következő Választmányi ülésig köteles
gondoskodni.
(13) Meg kell válnia Választmányi tagságától azon tagnak, akit a Választmány az
Elnökségbe, vagy a Felügyelő Bizottságba megválaszt. Az így megüresedett
mandátumok betöltéséről a 6. § (12) bekezdése alapján kell eljárni.
7.§
(1) A Választmány kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Önkormányzat Alapszabályának megalkotása, elfogadása és módosítása
(Magasabb szintű szabályok figyelembevételével);
b) az Önkormányzat elnökének és Elnökségének megválasztása;
c) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, beszámoltatása;
d) az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadása és évközi módosítása;
e) bármely más kulturális, sport, művészeti szakmai szervhez, szervezethez
való csatlakozás, egyesülés;
f) az Elnökség visszahívása ügyében való döntés. Visszahívás esetén az ügyek
vitelét az Ügyvivő Testület látja el.
(2) A Választmány az egyes feladatok ellátására állandó vagy ad hoc bizottságokat
létesíthet, akik működésükről írásbeli anyagot kötelesek készíteni a Választmány számára.
(3) A Választmány döntéseit, határozatait növekvő sorszámozással „Választmányi
Határozat" elnevezéssel hozza. Ha másképp nem rendelkezik, a döntés a kihirdetést követő naptól hatályos.
(4) A Választmány összetételét és tagjait a 3. számú függelék tartalmazza.
8.§
(1) A Választmány minden tanulmányi félév folyamán legalább kétszer ülésezik.
(2) A Választmányt minden tanulmányi félév első havának utolsó hetéig az SZTE
EHÖK elnöknek kell összehívni.
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(3) A Választmányt az elnök bármikor összehívhatja. Választmányt össze kell hívni
legkésőbb nyolcadik munkanapon belül, amennyiben azt a tagok legalább 15%-a,
avagy a Felügyelő Bizottság írásban kéri a napirendi pontok megjelölésével.
(4) A meghívókat legalább öt nappal az ülés előtt ki kell küldeni, melyen a napirendi pontokat előadóval fel kell tüntetni.
(5) Az ülés határozatképes, amennyiben a szavazati jogú tagok több mint fele
megjelent.
(6) A Választmány határozatképtelensége esetén az ülést harminc perc múlva újra öszsze kell hívni azonos napirenddel, mely akkor határozatképes, ha a képviselők több
mint negyede megjelent. Az ilyen ülésen Alapszabályt módosítani nem lehet.
(7) Ha a Választmány így is határozatképtelen, akkor az ülést el kell halasztani,
de az elnök köteles 5 napon belül, azonos napirenddel újra összehívni.
(8) Az ülések napirendjét az Elnök állítja össze. A napirendre javaslatot tehet
minden Választmányi és Elnökségi tag. Amennyiben azzal a jelenlévő szavazati jogú tagok legalább fele egyetért, úgy azt napirendre kell tűzni. A napirendet a Választmányi tagok az ülés kezdetén nyílt szavazással fogadják el.
(9) Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti le.
(10) Állásfoglaláshoz, határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges. Ez alól
kivételt képez az alábbi:
- az Alapszabály elfogadáshoz és módosításához a jelenlévők 2/3-ának igen
szavazata szükségeltetik;
(11) A Választmány bármely tagjának kérésére a szavazás titkosan történik. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell elrendelni. Egyéb esetekben a szavazás nyílt.
(12) Az indokok feltüntetésével az Önkormányzat elnöke zárt ülést rendelhet el,
melyen a szavazati jogú tagokon és az Elnökség tagjain kívül csak a tanácskozási jogú tagok lehetnek jelen.
(13) A Választmány üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet két taggal
hitelesíttetni kell. A jegyzőkönyv a Szegedi Tudományegyetem bármely hallgatója számára az elnök jelenlétében hozzáférhető.
(14) A Választmány ülései nyilvánosak. Bármely tag kérésére zárt ülés rendelhető el.
Az Elnökség
9-§
(1) Az Önkormányzat ügyvivő testülete az Elnökség.
(2) Az Elnökség vezetője az SZTE EHÖK elnök (továbbiakban elnök).
(3) Az Elnökség felépítése:
- elnök,
- és további 11 (az ÁJTK, az ÁOK, a BTK, az EFK, a GTK, a GYTK, a
JGYTFK, az MFK, a TTK, a SZÉF és a ZFK hallgatóinak képviseletében
l - l ) elnökségi tag.
(4) Az Elnökség 12 főből áll.
(5) Az Elnökség tagja lehet az SZTE bármely karának, tagintézményének érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.
(6) Az Elnökség tagjainak személyére jelölést a Kari Hallgatói Önkormányzatok
elnökei, ide vonatkozó szabályzatuk alapján delegálnak.
(7) Elnökségi tag lesz az a jelölt, aki a leadott szavazatok több mint felét megszerezte.
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(8) Az Elnökség mandátuma egy évre szól és megújítható. A mandátum megszűnik
- az egy év lejártával,
- a hallgatói jogviszony megszűnésével,
- bizalmatlansági indítvánnyal,
- lemondással,
- a közügyektől való eltiltó büntetés, illetve marasztaló fegyelmi határozat
jogerőre emelkedésével.
(9) Bizalmatlansági indítványt csak az elnök ellen lehet benyújtani. Az indítványnak tartalmaznia kell a bizalmatlanság okát és az új elnök személyére való jelölést. A bizalmatlanság okának konkrétnak és valósnak kell lennie, az
indoklásnak pedig komolynak és meggyőzőnek. Bizalmatlansági szavazást
kell elrendelni, ha azt a Választmányi tagok legalább egyharmada írásban kéri. A bizalmatlansági indítvány elfogadásához az összes képviselő szavazatának több mint fele szavazati arány szükséges.
(10) Az Elnökség összetételét és tagjait a 4. számú függelék tartalmazza.

10. §
(1) Az Elnökség feladata:
a) ellátja az Önkormányzat napi feladatait, és dönt azon kérdésekben, amelyekkel a Választmány megbízza;
b) SZTE bizottságokba hallgatói tagokat delegál;
c) képviseli az Önkormányzatot egyetemi tanácsi, városi, országos és nemzetközi fórumokon;
d) elvégzi a Választmány határozataiban szereplő, valamint az Alapszabályban
meghatározott feladatait;
e) javaslatot tesz az éves munka menetére, ül. programjára.
(2) Az Elnökség bármely tagja - az Elnökség megbízása alapján - jogosult egy személyben eljárni az Önkormányzatot érintő minden, reá bízott konkrét ügyben.
(3) Az Elnökség minden Választmányi ülésen köteles beszámolni az elmúlt időszakban végzett munkájáról.
(4) Az Elnökségi tagok jogosultak tanácskozási joggal részt venni az SZTE Hallgatói Önkormányzatok ülésein.

11. §
(1) Az Elnökség a szorgalmi időszakban hetente legalább egyszer ülésezik.
(2) Az Elnökséget az elnök hívja össze, illetve azt össze kell hívni, amennyiben
azt az Elnökség öt tagja írásban kéri. Az Elnökségi ülések határozatképesek,
amennyiben az Elnökség tagjainak több mint fele jelen van.
(3) Az Elnökségi üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. Ezek
hiányában tagjai sorából levezető elnököt választhat.
(4) Állásfoglaláshoz, döntéshez egyszerű többség szükséges. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt.
(5) Az ülésekről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet két taggal hitelesíttetni
kell. A jegyzőkönyv a Szegedi Tudományegyetem bármely hallgatója számára,
az elnök jelenlétében hozzáférhető.
(6) Az Elnökség ülései nyilvánosak. Bármely tag kérésére zárt ülés rendelhető el.
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Elnök
13. §
(1) Az elnök vezetője és képviselője az SZTE EHÖK-nek.
(2) Az elnök feladata:
a) irányítja az Önkormányzat tevékenységét, összehangolja az Elnökség, valamint a különféle bizottságok működését;
b) a Választmány által jóváhagyott költségvetés keretei között az Elnökség
döntése alapján rendelkezik az Önkormányzat pénzkerete felett;
c) az Elnökség döntése alapján megbíz hallgatókat és nem hallgatókat különböző munkára az Önkormányzat feladatainak ellátása érdekében;
d) megbízza az elnökség tagjait feladatok ellátásával;
e) összehívja a Választmányt;
f) kiírja az SZTE karain, tagintézményeiben a Hallgatói Önkormányzati választásokat;
g) minden Választmányi ülésen köteles beszámolni az elmúlt időszakban végzett munkájáról.
(3) Az elnök felelős:
a) a Választmány és az Elnökség határozatainak képviseletéért, végrehajtásáért;
b) az Önkormányzat jogszabályokban előírt pénz- és vagyonkezeléséért.
14. §
(1)Az elnököt a Választmány választja az SZTE beiratkozott hallgatói, illetve
hallgatói munka végzése céljából halasztó hallgatói közül pályázat alapján.
(2) Elnökké választáshoz a választás első fordulójában a megjelent mandátummal
rendelkező hallgatók 2/3-ának igen szavazata szükséges.
(3) Több jelölt esetén, ha egyik jelölt sem kapja meg a leadott szavazatok 2/3-át,
akkor a második fordulóban a legtöbb két szavazatot kapott jelölt jut tovább.
(4) A második fordulóban az elnök megválasztásához a leadott érvényes szavazatok többségét kell megszerezni.
(5) Amennyiben a második forduló is - a (6) szakaszban meghatározott figyelemmel - eredménytelen, úgy a Választmány levezető elnöke három munkanapon belül köteles az elnökválasztás ügyében a Választmányt összehívni, ahol a
leadott szavazatok többségének megszerzése szükséges az elnök megválasztásához.
(6) Amennyiben a harmadik forduló is eredménytelen, új pályázatot kell kiírni.
Alelnök
15. §.
(1) Az Önkormányzat munkájának ellátása érdekében az elnök mellett egy alelnök
tevékenykedik.
(2) Az alelnök feladata az elnök akadályoztatása esetén az elnök helyettesítése.
(3) Az alelnök az elnök helyettesítése során teljes jogkörben gyakorolja az elnököt
megillető jogosultságokat és teljesíti az őt terhelő kötelezettségeket, ha az elnök kifejezetten így rendelkezik.
(4) Az alelnököt a megválasztott Elnökségi tagokból az elnök jelöli ki.
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Felügyelő Bizottság
16. §
(1)A Választmány az Önkormányzat tevékenységének ellenőrzésére Felügyelő
Bizottságot választ. A FEB egy elnökből és két tagból áll.
(2) A FEB feladata:
a) az Alapszabály betartatása,
b) az Önkormányzat szabályszerű pénz- és vagyonkezelésének ellenőrzése.
(3) A FEB minden Választmányi ülésen köteles beszámolni az elmúlt időszakban
végzett munkájáról.
(4) A FEB minden tagjának joga van az Önkormányzat minden iratába az Elnökség egyik tagjának jelenlétében beletekinteni.
(5) A FEB tagjai jogosultak tanácskozási joggal részt venni a SZTE HÖK testületek ülésein.
(6) A FEB - testületi döntésével - jogosult összehívni a Választmányt.
17. §
(1) Az FEB havonta legalább egyszer ülésezik.
(2) A bizottságot a FEB elnöke hívja össze.
(3) Az ülés határozatképes, ha azon minden tag jelen van és szavaz.
(4) Állásfoglaláshoz, a döntéshozatalhoz többség szükséges.
(5) Az ülésekről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet két taggal hitelesíteni kell.
A jegyzőkönyv a Szegedi Tudományegyetem bármely hallgatója számára, az a
FEB elnökének jelenlétében hozzáférhető.
(6) A bizottság ülései nyilvánosak. Bármely tag kérésére zárt ülés rendelhető el.
18. §
(1) FEB-tagnak jelölhető az SZTE bármely karával hallgatói jogviszonyban álló
hallgató, kivéve az SZTE EHÖK bármely Elnökségi tagját és az Egyetemi Tanács tagját.
(2) A FEB tagjait a Választmány egyszerű szótöbbséggel választja meg, az előző
FEB-tagok mandátumának lejárta előtt legalább egy hónappal.
(3) A FEB mandátuma egy évre szól és megújítható.
(4) A mandátum megszűnik
- az egy év lejártával,
- a hallgatói jogviszony megszűnésével,
- bizalmatlansági indítvánnyal,
- lemondással,
- a közügyektől való eltiltó büntetés, illetve marasztaló fegyelmi határozat
jogerőre emelkedésével.
(5) A FEB első ülésén tagjai sorából választja az elnökét.
(6) A FEB összetételét és tagjait az 5. számú függelék tartalmazza.
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Egyéb bízottságok
19. §
(1) Az elnök, az Elnökség és a Választmány saját munkájának segítésére állandó
és ad hoc bizottságokat hozhat létre.
(2) A bizottság létrehozásához és a bizottság elnökének megválasztásához a Választmányon szavazati joggal részt vevő tagok több mint felének támogató
szavazata szükséges.
(3) Az Elnökség a munkájának segítésére bizottságot (bizottságokat) hozhat létre.
A Bizottság létrehozásához és a bizottság elnökének megválasztásához az Elnökségben szavazati joggal részt vevő tagok több mint felének támogató szavazata szükséges.
(4) A bizottságok működésükről írásbeli anyagot kötelesek készíteni (bizottsági
ügyrend) a létrehozó szerv számára.
(5) A bizottságok tagjainak mandátuma egy évre szól és megújítható.
(6) A bizottsági tagság megszűnik:
- az egy év lejártával,
- a hallgatói jogviszony megszűnésével,
- bizalmatlansági indítvánnyal,
- lemondással,
- a közügyektől való eltiltó büntetés, illetve marasztaló fegyelmi határozat
jogerőre emelkedésével.
Ügyvivő Testület

20. §
(1) Az Elnökség visszahívása, valamint eredménytelen Elnökségi választás esetén
a Választmány öt tagú Ügyvivő Testületet (a továbbiakban ÜT) választ, egyszerű többséggel.
(2) ÜT tagnak jelölhető és választható minden hallgató a képzési formától függetlenül, aki a Szegedi Tudományegyetem érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, illetve hallgatói munka végzése céljából halasztó hallgató.
(3) Az ÜT feladata:
a) napi jellegű ügyek intézése;
b) megválasztását követő első munkanapon elnöki pályázat kiírása;
c) Tisztújító Választmányi ülés összehívása a pályázati határidők lejártát követő öt munkanapon belül. A pályázat lejártának ideje a pályázat megjelenésétől számított maximum egy hónap. Érvénytelen pályázat, vagy választás
esetén három munkanapon belül köteles újabb pályázatot kiírni.
(4) Az ÜT az Önkormányzat nevében csak a Választmány döntése alapján szerezhet jogokat, és vállalhat kötelezettségeket.
(5) Az ÜT mandátuma az elnök, illetve az Elnökség megválasztásával lejár.
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III. A választások rendje
21. §
A SZTE Hallgatói Önkormányzati választások általános rendje
(1) Az SZTE Hallgatói Önkormányzati választásokat a mindenkori EHÖK elnök
hja ki.
(2) A választások kiírásáról és a választások eredményéről az SZTE EHÖK elnök
tájékoztatja a rektort, a főtitkárt, a kari dékánokat és főigazgatókat, illetve az
egyetemi tanács tagjait.
(3) A választások lebonyolításáért az SZTE EHÖK elnök a felelős. A technikai
lebonyolításáért az SZTE EHÖK FEB és az illetékes dékáni/főigazgatói hivatal
vezetője felelős.
(4) Minden kari HÖK-választás technikai lebonyolítására (szavazatszedés, számlálás) az EHÖK FEB delegálja a bizottságokat, az EHÖK elnökével egyetértésben.
(5) A kari HÖK-választások részletes szabályait a HÖK alapszabályok határozzák
meg.
(6) Az Egyetemi Tanács hallgató tagjainak választása egy évre szól, amely megismételhető. A megválasztáshoz a Választmány egyszerű többségének támogatása szükséges. A nem nappali tagozatos alapképzésben részt vevő hallgatók
képviselőjét a Választmánya választja meg, az elnök jelölése alapján, egyszerű
többséggel.
Az EHÖK Iroda
22. §
(1) Az EHÖK működési feltételeinek biztosítására az egyetem Egyetemi Hallgatói
Önkormányzati Irodát (a továbbiakban Irodát) működtet.
(2) Az Iroda dolgozói közalkalmazottak. Felettük a munkáltatói jogokat a rektor
gyakorolja. Az irodavezetőt az EHÖK elnök egyetértésével a rektor nevezi ki
és menti fel.
(3) Az Iroda szervezeti és működési rendjét az EHÖK előterjesztésére a rektor
hagyja jóvá. (6. számú függelék)

IV. Záró és értelmező rendelkezések
23. §
(1) Ezen alapszabály hat függeléket tartalmaz.
(2) Az SZTE EHÖK döntéshozó testületei, az Elnökség és a Választmány.
(3) Ftv: Hallgatók
27. § 1. A felsőoktatási intézmény hallgatója az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben, a főiskolai és egyetemi szintű alapképzésben, a szakirányú továbbképzésben, valamint a doktori képzésben részt vevő személy, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi.
2. A hallgató a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, és a bizonyítvány, illetőleg az oklevél kiállításának,
az elbocsátás, az intézményből való kizárás kimondásának, illetve a hallgatói névsor-
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ból való törlésnek a napjáig tart. A hallgatói jogviszonyon alapuló, jogszabályban
vagy a felsőoktatási intézmény Szabályzatában meghatározott egyes jogok és kötelezettségek azonban az említett időpontok után is megilletik, illetőleg terhelhetik a hallgatót.
3. A felsőoktatási intézményekben a hallgatók - a hallgatói jogviszonyból származóan egyéni és kollektív jogokat gyakorolnak.
28. § 1. Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató a tanulmányok folytatásához szükséges
beiratkozást nem végezte el. Két év szüneteltetés után a hallgatót törlik a névsorból,
hacsak a hallgató kérelmére a felsőoktatási intézmény nem engedélyezte a törlés mellőzését.
2. A hallgatói jogviszonyon alapuló egyes jogok és kötelezettségek azonban - a hallgatói
jogviszony szünetelése alatt - az intézményi Szabályzatban meghatározott módon
megilletik, illetőleg terhelik a hallgatót, de ezen időszak alatt sem pénzbeli, sem természetbeni támogatásban nem részesíthető.

24. §
(1) A Választmány 1999. december 21-i ülésén 1/1999. (XII. 21.) VÜ. számú
HATÁROZATÁVAL 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja a
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályát.
(2) A Választmány 1999. december 21-i ülésén 2/1999. (XII. 21) VÜ. számú HATÁROZATÁVAL 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal kimondja a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának megalakulását.

Mák Balázs s. k.
EHÖK-elnök
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1. számú függelék

Az SZTE kari szintű hallgatói önkormányzatai
Állam és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (ÁJTK HÖK)
Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (ÁOK HÖK)
Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (BTK HÖK)
Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatói Önkormányzat (EFK HÖK)
Élelmiszeripari Főiskolai Kar Hallgatói Önkormányzat (SZÉF HÖK)
Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (GTK HÖK)
Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói önkormányzat (GYTK HÖK)
Mezőgazdasági Főiskolai Kar Hallgatói önkormányzat (MFK HÖK)
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Hallgatói Önkormányzat (JGYTFK HÖK)
Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (TTK HÖK)
Zeneművészeti Főiskolai Kar Hallgatói Önkormányzat (ZFK HÖK)

2. számú függelék

A SZTE EHÖK szervezeti felépítése

Felügyelő Bizottság

Elnök

EHÖK Választmány

ÁJTK HÖK 1ÁOK HÖK

BTK HÖK

Elnökség

Bizottságok

EFK HÖK GTK HÖK [GYTKHOK

MFKHÖKi SZÉF HÖK TTK HÖK LZFK HÖK

14 Az SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya függelékei

3. számú függelék

A Választmány összetétele és főtagjai
(2005. év január hó 1. napi állapot)
Főtag

HÖK

Pozsonyi Norbert
Ragány Zoltán
Andrási Ádám
Merhej Raulla

ÁJTK

Törőcsik Kálmán
Zádor Zsolt
Rokszin Alice

ÁOK

Juhász Róbert
Demeter Éva
Szabó Gábor
Vatjasi Norbert
Zelena András

BTK

Nagy Mariann
Méri Nándor

EFK

Petheő Géza
Gábor Tamás

GTK

Kiss Éva
Borcsa Botond Lajos

GYTK

Alattyányi István
Mondovics Pálma
Mazula Zoltán
Szamai Norbert

JGYTFK

Barna Kármen
Szurovecz Roland

MFK

Molnár Ákos
Schvarz Enikő

SZÉF

Bánsághi Száva
Nagy Viktor Csaba
Nagy Csaba
Ragó Melinda
Tóth Péter

TTK

Klacsmann Zsófia
Mondok Yvett

ZFK

15 Az SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya függelékei

4. számú függelék

Az Elnökség összetétele és tagjai
(2005. év január hó 1. napi állapot)
Mák Balázs elnök (ÁJTK)
Telegdy Gergely (ÁJTK)
Sági Zoltán (ÁOK)
Török Márk (BTK)
Biró István (EFK)
Németh Péter (GTK)
Csonka Tibor (GYTK)
Nagy Zoltán Péter (JGYTFK)
Csapó István (MFK)
Bodor Gábor (TTK)
Cseh Antal (ZFK)
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5. számú függelék

A FEB összetétele és tagjai
(2005. év január hó 1. napi állapot)
Hájas Máté elnök (ÁJTK)
Fodor Simon (SZÉF)
Dr. Kocsis Ádám (GTK)
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6. számú függelék

Az EHÖK Iroda felépítésének és működésének
szabályzata
I.
Általános rendelkezések
1. § A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: SZTE, vagy Egyetem) az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, mint testület (a továbbiakban: EHÖK)
feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtására és az adminisztratív teendők
ellátása céljából Egyetemi Hallgatói Önkormányzati Irodát (a továbbiakban:
EHÖK Irodát, vagy Irodát) működtet.

A szabályzat hatálya
2. § E szabályzat hatálya kiteljed az EHÖK Iroda alkalmazottaira, az EHÖK testületeire, képviselőire, illetve azon személyekre, akik az SZTE EHÖK elnöke,
illetve az irodavezető engedélyével az EHÖK Irodát, illetve annak felszereléseit használják.

Az EHÖK Iroda feladatköre
3. § Az EHÖK Iroda feladata az EHÖK működési feltételeinek biztosítása, döntéseinek végrehajtása, az Egyetem hallgatóinak tájékoztatása, az adminisztratív
ügyek intézése.
Ennek során feladata különösen:
a) nyitvatartási időben a hallgatók személyes tájékoztatása;
b) az EHÖK pályázati felhívásainak közzététele, a leadott pályázatok összegyűjtése;
c) az EHÖK Iroda pénzügyi forgalmának bonyolítása;
- készpénzelőlegek felvétele és az azokkal való elszámolás,
- kifizetések nyilvántartása és irattározása,
- kifizetési jegyzékek és a hozzátartozó információs anyagok elkészítése,
- félévenkénti pénzügyi beszámolók és kimutatások elkészítése,
d) az EHÖK által nyújtott hallgatói szolgáltatások kivitelezése;
e) közreműködés az EHÖK rendezvényeinek szervezésében;
f) ifjúsági, városi és országos szervek EHÖK-höz eljuttatott anyagainak közzététele, iktatása;
g) az egyetemi médiával való kapcsolattartás;
h) az EHÖK feladatkörébe tartozó külügyi kapcsolatok adminisztratív teendőinek ellátása;
i) az EHÖK technikai felszereléseinek hallgatók részére történő kölcsönzésének bonyolítása;
j) az EHÖK határozatok, tájékoztatók közzététele.
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k) folyamatos munkakapcsolat-tartás a Rektori Hivatallal, a kari Hallgatói
Önkormányzati Irodákkal, a Hallgatói Szolgáltatói Irodával, a Gazdasági
és Műszaki Főigazgatóság Munkaügyi, Pénzügyi, Számviteli, Műszaki
osztályaival, a karok Tanulmányi Osztályaival, a Központi Anyagraktárral,
a kollégiumokkal, és az egyetem egyéb egységeivel.
Az irodavezető és az alkalmazottak
4. § Az EHÖK működési feltételeinek megteremtése végett, a Szegedi Tudományegyetem EHÖK Irodát működtet, melynek dolgozói a Szegedi Tudományegyetem közalkalmazottai. Az irodavezetőt - az EHÖK elnök egyetértésével - a
Szegedi Tudományegyetem rektora nevezi ki és menti fel. Az Iroda SZMSZ-ét
az EHÖK elnök előteijesztésére a rektor hagyja jóvá. A Szegedi Tudományegyetem biztosítja az Iroda működésének egyéb személyi feltételeit.
5. § (1) Az irodavezető kialakítja az Iroda munkarendjét, szervezi és irányítja az
Iroda alkalmazottainak munkáját. Ennek során felelős:
- az Iroda folyamatos működéséért;
- a képviselők és az irodai munkatársak munkájához szükséges feltételek
megteremtéséért;
- az EHÖK munkájához szükséges adatok gyűjtéséért, tárolásáért, védelméért;
- a pénzügyi szabályok betartásáért és betartatásáért;
- az Iroda leltáráért és a leltári felelősség rendjéért;
- a technikai eszközök és berendezések rendeltetésszerű használatáért, illetve annak folyamatos ellenőrzéséért;
- az Iroda rendelkezésére bocsátott pénzeszközök jogszabályokban meghatározott felhasználásáért;
- a hallgatók tájékoztatásáért;
- az EHÖK határozatainak betartásáért, közzétételéért;
- az EHÖK jegyzőkönyveinek, ügyiratainak, levelezésének iktatásáért;
- minden, az EHÖK Irodán készült hivatalos anyag egy évig történő megőrzéséért, amennyiben egyéb szabályzat valamely hivatalos anyagra
hosszabb megőrzési időt nem ír elő.
(2) Az irodavezető havi rendszerességgel beszámol az EHÖK Elnökségéneknek az Iroda működéséről.
6. § (1) Az Iroda alkalmazottainak közalkalmazotti jogviszonyaira a vonatkozó munkaügyi és közalkalmazotti jogszabályok, a Szegedi Tudományegyetem Kollektív Szerződése és egyéb szabályzatai, valamint az EHÖK Alapszabályában
foglalt rendelkezések az irányadók. A munkatársak feladataira - az Iroda feladatkörébe soroltak alapján - e szabályzat rendelkezései az irányadók.
(2) Az egyes feladatköröknek az Iroda alkalmazottai közötti konkrét felosztását az irodavezető és az EHÖK elnök közösen határozzák meg.
(3) Az Iroda alkalmazottai felelősek a rájuk bízott munka elvégzéséért, feladatuk végrehajtásáról az irodavezetőnek, illetve az EHÖK elnökének tartoznak beszámolási kötelezettséggel.
(4) Az irodavezető egyes speciális feladatok elvégzésével, az EHÖK elnök
egyetértésével, eseti jelleggel más személyeket (hallgatókat) is megbízhat.
Ezen személyekre is vonatkoznak a (2)—(3) bekezdés rendelkezései.
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II.
Különös rendelkezések
A pénzügyi kifizetések rendje
7. § A kifizetések engedélyezése az EHÖK elnök és az EHÖK irodavezető együttes aláírásával történik.
Az EHÖK Iroda házirendje
8. § (1) Az EHÖK Iroda munkanapokon 8 órától 16 óráig folyamatosan a hallgatók rendelkezésére áll.
(2) A hivatalos nyitvatartási időn kívül az Iroda helyiségeit és eszközeit az
EHÖK képviselői, testületeinek tagjai, illetve - az EHÖK elnöke vagy az
irodavezető engedélyével - az EHÖK feladataival kapcsolatos munkát
végző személyek használhatják.
9. § (1) Az Iroda nyitását és zárását azon személyek végezhetik, akik a kulcsátvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint arra jogosultak. A kulccsal rendelkező
személyek az Iroda berendezéseiért anyagi felelősséggel tartoznak.
(2) Azon személyek illetve testületek, melyek kulccsal nem rendelkeznek, az
EHÖK elnök engedélyével, az irodavezetővel egyeztetett időpontban - teljes anyagi felelősségvállalásuk mellett - kulcsot kaphatnak az Irodához.
10. § (1) Az Iroda helyiségeiben dohányozni szigorúan tilos.
(2) Telefonálni, illetve fénymásolni egyéni azonosító kódok segítségével lehet, amelyeket az EHÖK elnöke illetve az irodavezető engedélyezhet.
11. § (1) Az EHÖK elnöke és az irodavezető közös közleményben az Iroda házirendjére vonatkozó további szabályokat állapíthat meg.
(2) A házirend betartásáért és betartatásáért az irodavezető a felelős.
(3) Az Iroda működésével kapcsolatos felügyeleti jogkört az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat gyakorolja.
III.
Záró rendelkezések
12. § (1) Ezen szabályzatot az EHÖK elnökének előterjesztésére a Szegedi Tudományegyetem rektora 2000. év június hó 14. napján hagyta jóvá.
(2) Ezen szabályzat a jóváhagyást követő napon lép hatályba.
(3) A korábbi SZMSZ rendelkezései a (2) bekezdésben meghatározott időponttól hatályukat vesztik.
(4) A jelen Szabályzat az Egyetemi Tanács 2004. december 20-i ülésén hozott 282/2004. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes
szerkezetben foglalt szöveget tartalmazza.

Mák Balázs s. k.
EHÖK-elnök
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óASzegedi Tudományegyetem Köziéi oaségi ösztöndíj Szabályzata

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő
tanulmányi eredményű, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző nappali tagozatos hallgatója - a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény 30. § (1) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 72. § k) és 1) pontja alapján hozott 51/2002.
(III. 26.) Kormányrendelet 10. §-ában foglaltak szerint - köztársasági ösztöndíjban részesülhet. Az ösztöndíjat - egy tanév időtartamára - az oktatási miniszter adományozza, pályázati eljárás útján.
A köztársasági ösztöndíj elnyerése iránt benyújtott hallgatói pályázatok egyetemi elbírálási rendjére és feltételeire az egyetemi tanács
az alábbi „Köztársasági ösztöndíj Szabályzatot" (továbbiakban:
Szabályzat) alkotja.

I. fejezet
Altalános rendelkezések
1. A pályázók köre:
A köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a Szegedi Tudományegyetem államilag finanszírozott nappali tagozatos, első alap- és
első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatói az adott tanévnek megfelelő oktatási időszakban (két lezárt félév, illetve kreditrendszerű képzés esetén a tanévben legalább 55 kredit összegyűjtése esetén) (továbbiakban: pályázati határidőben) elért eredmények alapján.
2. Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszáma:
Köztársasági ösztöndíjban az államilag finanszírozott, nappali tagozatos, első alap- és első kiegészítő alapképzésben tanulmányokat folytató, magyar állampolgárságú, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar hallgatókkal azonos elbírálás alá eső külföldi hallgatóknak az oktatási miniszternek az adott
tanévi köztársasági ösztöndíj pályázatára szóló felhívásában megjelölt fordulónapi létszám ott megjelölt százalékának megfelelő létszámú hallgató részesülhet köztársasági ösztöndíjban.
A karonként ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámáról a
Köztársasági Ösztöndíj Bizottsága elnöke értesíti írásban a karok
vezetőit.
3. A pályázat, illetve a pályázati eljárás lefolytatásának feltételei:
A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók körére, létszámára, a pályázat odaítélésének alapvető feltételeire, a pályá-
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zati eljárás lefolytatásának rendjére elsősorban az egyetemi és
főiskolai hallgatók részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló 51/2002. (III. 26.)
Kormányrendelet, az oktatási miniszter felhívása, valamint az
intézményi keretek között jelen szabályzat rendelkezései az
irányadóak.
4. Pályázati feltételek:
a) kiemelkedő tanulmányi eredmény,
b) szakmai területen végzett kimagasló munka,
c) közéleti, sport és egyéb tevékenység végzése.
A 4.a) pontban foglalt feltétel értékelésénél a hallgatónak a karon megállapított 100%-os tanulmányi teljesítmény legalább
90%-át kell teljesítenie.
A 4.b) pontban foglalt feltételnél a Kari Bizottságok a szakmai
területen végzett kimagasló munka keretében különösen a tudományos, művészeti tevékenységet, OTDK helyezést, demonstrátori tevékenységet, publikációk megjelenését, kutatásokban
részvételt vehetik figyelembe a kari sajátosságok szerint.
A Kari Bizottságok a diploma megszerzéséhez kötelező nyelvvizsgán túli teljesítményeket értékelhetik.
A feltételek fennállása esetén ugyanazon személy több alkalommal is felterjeszthető.
5. Kizáró feltétel a pályázati határidőben kötelező kurzus elégtelen
minősítése. Ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést
tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama
alatt a hallgató köztársasági ösztöndíjra nem pályázhat.
6. A pályázat értékelésének feltételei:
a) A pályázó hallgatók teljesítményét pontozási rendszer szerint
kell értékelni, mely pontozási rendszer kialakításának joga és
kötelezettsége az egyes Kari Bizottságok hatáskörébe tartozik.
b) Az intézményi, kari pontozás során az alábbi szempontokat
kell figyelembe venni:
A hallgatók pályázatának értékelésekor max. 100 pont adható. Ezen a kereten belül a hallgatók közéleti, sport és egyéb
tevékenysége legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-áig, azaz 10 pontig terjedhet. A 4.a)-b) pontokban
megjelölt kritériumok egymáshoz viszonyított pontbéli arányát az egyes Kari Bizottságok határozzák meg.
A kari értékelés során kialakított egyéni pontszámok szerinti
sorrend szolgál a kari javaslati lista kialakításának alapjául.
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A kari javaslatba nem került hallgatók pótlistára kerülése a
következők szerint történik:
A kari értékelés során kialakított egyéni pontszámokból meg
kell határozni a kari átlagot, valamint a rangsor meghatározása érdekében a hallgatók számára megítélt pontszámnak a
kari átlagtól való eltérését a kari átlag százalékában. A hallgatókat százalékos értékük szerint kell rendezni emelkedő
számsorrendben ügy, hogy a kisebb százalékos értékek (az
átlagtól kisebb eltérést mutató teljesítményű hallgatók) kerülnek a pótlistára.
Az összesített egyetemi pótlistán meghatározott sorrendtől a
Köztársasági Ösztöndíj Bizottság nyomós érvek esetén eltérhet.
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II. fejezet
A pályázatok elbírálási rendje
1. A pályázatokat az oktatási miniszternek címezve, a Karok Tanulmányi Osztályára kell benyújtani.
Az Egyetem megkerülésével az Oktatási Minisztériumba beküldött egyéni pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
2. A benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Köztársasági Ösztöndíj Bizottság dönt, melynek elnöke és egyben tagja az Egyetem
Hallgatói és Közkapcsolati rektorhelyettese, vagy az általa megbízott személy.
Tagjai:

- karonként egy delegált oktató,
- az EHÖK elnöke,
- karonként egy hallgató (a HÖK delegálása alapján).

3. A Köztársasági Ösztöndíj Bizottság döntése előtt köteles kikérni
a karok által felállított bizottságok (továbbiakban: Kari Bizottság) véleményét. A Kari Bizottság feladatait elláthatja a Kari Tanács, a Köztársasági Ösztöndíj Bizottság feladatait az Egyetemi
Tanács.
4. A Kari Bizottság a Köztársasági Ösztöndíj Bizottság Elnöke értesítésében megjelölt kari hallgatói létszámra tehet javaslatot.
5. A Kari Bizottság valamennyi benyújtott pályázatot érdemben
megvizsgálja és elbírálja, az üléséről jegyzőkönyv készül. A támogató javaslatot és a támogatás elutasítását röviden indokolni
kell. A Kari Bizottság által rangsorolt listát a karon szokásos
módon nyilvánosságra kell hozni.
6. A Köztársasági Ösztöndíj Bizottság a Kari Bizottságok által
rangsorolt és megküldött - valamennyi a kiírásnak megfelelő pályázatok alapján állítja össze az egyetemi szintű rangsort,
amelyet az Egyetemi Tanács fogad el. Szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt. A Kari Bizottságok által esetleg be nem
töltött helyekre a Köztársasági Ösztöndíj Bizottság tesz javaslatot.
Az intézményi pótlista kialakításakor figyelemmel kell lenni a
kari pótlistán szereplő százalékos értékekre, s azt akként kell
felállítani, hogy a kisebb eltérést mutató teljesítményű hallgatókat kell a pótlista elejétől növekvő sorrendben szerepeltetni.
7. Az intézményi szinten rangsorolt pályázatokat és a személyre
szóló indokolást az egyetem rektora terjeszti fel az Oktatási Minisztérium illetékes főosztályára.
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III. fejezet
Jogorvoslat
1. A köztársasági ösztöndíjra pályázó hallgató a Kari Bizottság elutasító javaslata ellen a rangsorolt lista közzétételétől számított
három napon belül a kar dékánjához fordulhat felülbírálati kérelemmel.
Az Egyetemi Tanács határozatának megfelelő döntésről a Köztársasági Ösztöndíj Bizottság elnöke értesíti a karok vezetőit,
akik azt a karon szokásos módon közzéteszik. Az Egyetemi Tanács elutasító határozata ellen a pályázó a Hallgatói felülbírálati
kérelmek benyújtásának rendjéről szóló szabályzat szerint
felülbírálati kérelmet nyújthat be.
A rektor a felülbírálati kérelem ismeretében intézkedik a rangsor
esetleges módosításának módjáról.
2. Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított
hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást
nyer, hogy a hallgató a vonatkozó jogszabály, jelen és a kari
szabályzat alapján érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az intézményi keretszám alapján arra
jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta
meg, az oktatási miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató
nem vehető figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az Egyetem a hallgatói előirányzat vagy a központi költségvetésen kívüli forrásai terhére
köteles kifizetni.
3. Az oktatási miniszter által ily módon megítélt ösztöndíjat a kari,
illetve az egyetemi központi költségvetés terhére kell a hallgató
részére biztosítani. Ha az ösztöndíjra érdemes hallgató bizonyíthatóan a kar hibájából esik el az ösztöndíj odaítélésétől, a jogorvoslati eljárás eredményeként megítélt ösztöndíj folyósítását a
kar terhére kell elszámolni.
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IV. fejezet
A köztársasági ösztöndíj folyósításának rendje
1. A köztársasági ösztöndíj egy tanév időtartamára (10 hónapra)
adható.
2. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból
megszűnik, vagy szünetel a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.
3. Páratlan félévre végződő tanulmányok esetén az ösztöndíj folyósítása nem szűnik meg, ha a hallgató első kiegészítő alapképzésben tanul tovább tanulmányai megszakítása nélkül (tehát
tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja).
4. Az oktatási miniszter döntéséről a Köztársasági Ösztöndíj Bizottság elnöke értesíti a karok vezetőit. A karok vezetői gondoskodnak a köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatók értesítéséről és megszervezik az oklevelek rangjához méltó átadását.
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V. fejezet
Záró rendelkezések
1. Az oktatási miniszter által évente kiadásra kerülő pályázati felhívásban foglalt határidők egyetemi szintű végrehajtásáról a
Köztársasági Ösztöndíj Bizottság elnöke gondoskodik.
2. A jelen köztársasági ösztöndíj szabályzatot az Egyetemi Tanács
2000. június 13-i ülésén hozott 144/2000. számú határozatával
elfogadta.
3. A jelen Szabályzat az Egyetemi Tanács 2004. december 20-i ülésén hozott 279/2004. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben foglalt szöveget tartalmazza.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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I. fejezet:
JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A Szegedi Tudományegyetemen az Oktatói munka hallgatói véleményezésének
szabályzata a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 32. § (3) bekezdésének e) pontja az Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata
XIII. fejezetének, valamint a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény figyelembevételével készült.

II. fejezet:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
i §
A véleményezés célja
A hallgatók véleménye járuljon hozzá az intézmény oktató-nevelő munkájának
minőségfejlesztéséhez, továbbá közvetlenül segítse az oktató oktatói-nevelési tevékenységének fejlesztését.

2.§
A véleményezés kiterjed
(1) A véleményezés kiterjed az oktatást és nevelést végzők teljes körére (főállású
és meghívott oktatókra).
(2) A véleményezés kiterjed az oktatók és nevelési tevékenységet végzők munkájának tartalmi és módszertani véleményezésére.
(3) Az oktatókat az adott oktatási feladatot meghirdető kar szabályzata szerint a
tantárgyat felvevő hallgatók jogosultak véleményezni.
(4) A Kar szabályzatában rendelkezik arról, hogy a nem nappali képzésben részt
vevő hallgatók részt vesznek-e a véleményezésben és milyen szabályok szerint.
3.§
A véleményezés megszervezése
(1) Az oktatói munka hallgatói véleményezésének megszervezése az egyetemi
minőségbiztosítás, minőségfejlesztés szerves részeként az egyetem, illetve az
egyes karok kötelezettsége. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének karonkénti megszervezését, végrehajtását, irányítását és ellenőrzését a dékán, illetve főigazgató a kari hallgatói önkormányzattal együttműködve köteles elvégezni.
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(2) Az oktatói munka hallgatói véleményezése a hallgatói jogviszonyból eredő
alanyi jog, melyet a hallgató jelen és a kari szabályzat keretei között gyakorolhat. A hallgatót véleménynyilvánításáért, illetőleg annak elmaradásáért hátrány nem érheti.
(3) A véleményezés felügyelete az Egyetem rektorának feladata, együttműködve
az egyetemi hallgatói önkormányzattal.
(4) Az oktatói munka hallgatói véleményezése kari szinten zajlik. A véleményezést a karokon lehetőség szerint egy időben kell lebonyolítani.
4.§
A részletes szabályok kidolgozása
(1) Az oktatói munka hallgatói véleményezésének részletes szabályait és lebonyolításának módját a karok a helyi sajátosságok figyelembevételével a kari szabályzatban kötelesek meghatározni.
(2) A kari szabályzatot az egyes karok kötelesek jelen szabályzat hatályba lépését
követő 90 napon belül az SZTE főtitkárának bemutatni. E kari szabályzatok
jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képezik.
(3) A véleményezési rendszer kidolgozása során - részben vagy egészben - kvantitatív mutatókat kell alkalmazni.
5.§
Az oktatói munka hallgatói véleményezésének általános szabályai
(1) A kar szabályzatban jogosult meghatározni, hogy az adott félévben mely oktató kör munkáját kell véleményezni.
(2) Amennyiben egy oktató több tantárgyat oktat, akkor tantárgyanként különkülön kell az oktatómunkáját véleményezni; több féléves tantárgy esetén a kari
szabályzatban meghatározottak szerint félév, vagy tanulmányi év végén.
(3) Az oktató munkájáról csak az adott félévben általa oktatott hallgatók mondhatnak véleményt.
(4) Valamely oktatóról készített hallgatói véleményezés érvényességi feltételeinek
megállapítására az egyes kari szabályzatok rendelkezései az irányadók.
(5) Az oktatói munka hallgatói véleményezése az Egységes Tanulmányi Rendszer
(Továbbiakban: ETR) keretein belül elektronikus alapon is történhet.
(6) A kari vezetés és a kari HÖK gondoskodik arról, hogy a hallgatók a véleményezés lehetőségét, eljárási rendjét megismerjék.
(7) A véleményezés javasolt mérési szempontjait az SZTE BTK Szociológiai tanszéke által készített jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
Az érintett karra specifikált kérdések vonatkozásában a 4. § (1) bekezdése értelmében az egyes kari szabályzatok eltérhetnek.
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(8) A véleményezés konkrét időpontját a karok szabályzata határozza meg.
(9) Az adatok kiértékelésének eljárási rendjét, módját az egyes kari szabályzatok
határozzák meg.
(10) A véleményezés értékelésének eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyvben meg kell jelölni az oktató/előadó nevét; egyetemi státusát;
előadását/szemináriumát/gyakorlatát; az azokat az adott szorgalmi időszakban ETR-en felvett hallgatók számát; a véleményező hallgatók számát, illetve százalékos arányát; a vélemények értékelésének módját; eredményét.
(11) A jegyzőkönyvet a kar dékáni/főigazgatói hivatala készíti el. A jegyzőkönyvet a kar szabályzata által meghatározott időpontig kell elkészíteni.
6.§
A véleményezés során keletkezett íratok, adatbázisok, információk
megőrzése és védelme
(1) Az oktatói munka hallgatói véleményezésével kapcsolatosan keletkezett öszszesített adatokat tartalmazó iratok, adatbázisok és elektronikus dokumentumok (továbbiakban: adatok) kezeléséért és megőrzéséért az illetékes kari dékáni, illetve főigazgatói hivatalok a felelősek.
(2) A feldolgozásban résztvevők írásban nyilatkoznak arról, hogy a tudomásukra
jutott, illetve az elektronikus formában tárolt adatokat illetékteleneknek nem
szolgáltatják ki. Ezek az adatok hivatali titkot képeznek. A kari dékáni/főigazgatói hivatal a számítástechnikai módszerrel tárolt adatok védelméről gondoskodik.
(3) Az oktatók (véleményezettek) jogosultak a hallgatói véleményezés lebonyolításával kapcsolatban észrevételt tenni, illetve panasszal élni a kar vezetőjénél.
(4) A véleményezett oktató számára lehetőséget kell biztosítani az összes hallgatói vélemény megismerésére, a jegyzőkönyv megtekintésére, s ahhoz írásbeli
vélemény foganatosítására.
(5) A véleményezés során keletkezett adatokat úgy kell kezelni, feldolgozni,
tárolni, hogy azzal a véleményezett oktatók személyiségi jogai ne sérüljenek.
(6) A véleményezés során keletkezett adatokba való betekintésre csakis és kizárólag a véleményezett oktató hozzájárulása esetén, illetve akkor van lehetőség, ha az iratokba betekinteni kívánó személyt törvény hatalmazza fel az értékelés megismerésére. A véleményezés során keletkezett adatokba a Kar
dékánja/főigazgatója, illetve a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke betekinthet.
(7) A véleményezés során keletkezett adatokat legalább egy évig meg kell őrizni. Az őrzésről a kari, illetve főigazgatói hivatalok gondoskodnak.

4

Oktatók hallgatói véleményezésének szabályzata

7.§
A vélemény felhasználása
(1) Az oktatókkal kapcsolatos rendszeres hallgatói véleményeket figyelembe kell
venni az oktatókat érintő személyi döntéseknél (pl. vezetői megbízás, kinevezés, előléptetés, kitüntetésjutalmazás stb.).
(2) Ha a hallgatói vélemények három félévben - a kari szabályzatban meghatározott módon - problémát jeleznek az adott oktató munkájával kapcsolatban, akkor a kar vezetője végezzen vizsgálatot a helyzet tisztázására, melynek eredményéről adjon tájékoztatást az érintett oktatónak (véleményezettnek) és a kari
Hallgatói önkormányzatnak.
(3) Két féléven át - a hallgatói vélemények alapján - a legjobb eredményt elért
oktatók munkáját a kar vezetője ismerje el.
(4) Az oktatói munka hallgatói véleményezése során keletkezett jegyzőkönyvekben foglalt megállapításokat csakis és kizárólag a törvényben meghatározott
feladatokhoz lehet felhasználni.
(5) Az oktatókkal kapcsolatos hallgatói vélemények felhasználásának módját és
részletes szabályait a kari szabályzatok tartalmazzák.
(6) Az oktatói munka hallgatói véleményezése során keletkezett megállapításokból származó következmények levonása az egyes karok hatáskörébe tartozik.

III. fejezet:
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8-§
(1) Jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képezik az oktatói munka hallgatói
véleményezéséhez kapcsolódó részletes szabályokat tartalmazó kari szabályzatok.
(2) A szabályzat 1 mellékletet tartalmaz.
(3) A jelen Szabályzat az Egyetemi Tanács 2004. október 25. ülésén hozott
219/2004. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben foglalt szöveget tartalmazza.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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1. számú melléklet
Mérési szempontok az oktatói munka hallgatói véleményezéséhez
Mit mérünk az oktatói teljesítményből?
• Oktatási minőséget

•

•

Az oktató
kötelezettségteljesítését
o
Hány foglalkozás volt megtartva?
o
Hány foglalkozás maradt el?
o
Pontosan kezdte-e?
o
Végig tartotta-e?

•

Az oktató oktatási teljesítményét
o
Mennyire jellemző rá, hogy jó előadó?
o Mennyire jellemző rá, hogy biztos tudású?
o
Mennyire volt érthető, jól követhető?
o
Mennyire jellemző rá, hogy a témában felkészültnek mutatkozott?

•

A hallgatóra gyakorolt hatást (légkör, emberi hozzállás)
o A foglalkozások légköre mennyire volt korrekt?
o
Milyen mértékben törekedett a hallgatóság bevonására?
o
Emberileg mennyire tartja őt szimpatikusnak?
o
Ajánlaná-e őt más hallgatóknak is?

Vizsgáztatási minőséget
•

•

A vizsgáztatás jellege
o
írásbeli
o
Szóbeli
A vizsgáztató
kötelezettségteljesítését
o
Biztosítva volt-e a kötelező számú vizsga?
o
Maradt-e el meghirdetett vizsgaalkalom (a vizsgáztató miatt)?
o
Pontosan kezdődtek-e a vizsgák?
o
írásbeli vizsga esetén: a vizsgafeladathoz mérten megfelelő idő
állott-e rendelkezésre?
o
Szóbeli vizsga esetén: kapott-e lehetőséget a vizsgafeladattal
kapcsolatos tudásának bemutatására?

•

Az oktató vizsgáztatói teljesítményét
o
Mennyire jellemző, hogy a vizsgáztató csak a megadott anyagot
kérte számon?
o
Mennyire jellemző a vizsgára, hogy az komoly követelményeket
támaszt?
o
Mennyire tartja szigorúnak a vizsgáztató által felállított mércét?
o
Mennyire tartja korrektnek az Ön vizsgateljesítményének értékelését?
o
Ugyanazon mércét alkalmazza-e a vizsgáztató mindenkire?
o
összességében hogyan értékeli a vizsgáztatási eljárást?

•

A hallgatóra gyakorolt hatást (légkör, emberi hozzáállás)
o
A vizsgáztatás légköre mennyire volt korrekt?
o
Szóbeli vizsgánál: a vizsgáztató hozzáállása (segítő, semleges, nem
segítő).
o
Emberileg mennyire volt szimpatikus a vizsgáztató?
o
összességében hogyan értékeli a vizsgáztató emberi hozzáállását?
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